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acreditive, 
garantarea 
operațiuni- 
efeotuarea

articole, 
lost sli

de miner, sînt obs? te 
executate de oameni cu 
experiență în mesele, 

celor mai multe expo- 
anonimi, pentru că lîn-

ministrul 
Gheorghe 
Gheorghe
Comisiei 

a pre-

modern, forme care 
realizate de o ban
al cărui specific 

adecvat unei astfel

de 
A-

știe, pînă acum, In 
Directivele Confe- 

a Partidului Comu- 
fosl ■ -creată Banca

mează să fie executată încă 
o porțiune de 4,4 km drum 
aulo-foreslier spre exploatarea 
Voevodul.
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ADUNARI NAȚIONALE
Vineri au continuat lucră

rile sesiunii a X-a a celei 
a V-a legislaturi a Marii 
donări Naționale.

Deputății și invitații au
limpinal cu puternice aplauze 
pe conducătorii partidului și 
stalului.

In tribune se aflau numeroși 
invitați, șeii ai misiunilor di
plomalice acredilafi la Bucu
re ști, ziariști.

In ședința de dimineață, in 
continuarea discuției generale 
la Proiectul Codului penal au 
luat cuvînlul deputății Con
stantin Maleescu, prim-vice- 
președinte al Uniunii centrale 
a cooperativelor de consum, 
și Ion Cristoloveanu, director 
la Filiala municipiului Bucu
rești a Băncii de Investiții.

S-a trecut apoi la discuția 
/>e articole în cadrul căreia 
Marea Adunare Națională a 
adoptai propuneri de modifi
care făcute cu prilejul dezba
terii publice a Proiectului și 
amendamente ale depulalilor, 
însușite de guvern și de Co
misia juridică. Marea Adunare 
Națională a adoplal apoi prin 
vot secret, cu bile, Codul pe
nal al Republicii Socialiste 
România.

in continuarea ordinii de zi, 
s-a discutat proiectul de lege 
privind înființarea, organiza
rea și funcționarea Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior. Ex
punerea la acest proiect de le
ge a lost făcută de 
comerțului exterior, 
Cioară Deputatul 
Lepădean, secretarul 
economico-financiare,
zenlal raportul comun al Co
misiei economico-linanciare și 
al Comisiei juridice 
Proiect de lege.

După discu/ia pe 
proiectul de lege a
pus votului depulalilor. Ma
rea Adunare Națională a a- 
doplal prin vot secret, cu bile, 
legea privind înființarea, or
ganizarea și functionarea Băn
cii Române de Comerț Exte
rior.

Marea Adunare Națională a 
luai apoi în dezbatere Proiec
tul de lege pentru reglemen
tarea unor condiții de remu
nerare a salaria/ilor caie în
deplinesc funcții de conduce
re. tehnico-adminislralive și 
de specialilale. Expunerea la 
acest Proiect de lege a lost 
lăculă de deputatul Petre Lu
au, membru supleant al Co
mitetului Executiv 
P C.R, președintele 
lui de slat pentru 
de organizare și 
Raportul comun al
economico-linanciare 
ce a fost prezentat de deputa
tul Ion Cristoloveanu. secreta
rul Comisiei 
clare.

La discuția

al C.C.. al
Comilelu- 
problerne 

salarizare, 
comisiilor 
și iu rid l-

economico-finnn-

generală asupra
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la proiectul de lege privind înființarea, 
organizarea și 

Române de
functionarea Băncii 
Comerț Exterior,

prezentată de tovarășul Gheorghe Cioară 
ministrul comerțului exterior

Dezvoltarea continuă a relațiilor 
comerciale ale țării noastre cu străi
nătatea, creșterea substanțială a vo
lumului comerțului nostru exterior, 
diversificarea nomenclatorului de 
mărfuri de export și import, mări
rea numărului de întreprinderi de 
comerț exterior, precum și sporirea 
în același timp a numărului de țări 
și firme cu care se întrețin relații 
comerciale, au determinat creșterea 
substanțială a operațiilor bancare 
externe și diversificarea formelor de 
încasări, plăți și de relații de cre
dit cu străinătatea.

Așa după cum vă este cunoscut, 
Directivele cu privire la perfecțio
narea conducerii și planificării eco
nomiei naționale, adoptate de Con
ferința Națională a Partidului Comu
nist Român din decembrie 1967, pre
văd un program complex de ma
suri de îmbunătățire a activității de 
comerț exterior, de descentralizare 
a comerțului nostru exterior, de le
gare a lui mai strînsă cu producă
torii și utilizatorii de mărfuri, mă
suri care au ca scop final creșterea 
substanțială a eficienței acestei 
portante activități economice.

Paralel cu aceste măsuri și 
sprijinul lor, Directivele •"’trag
același timp atenția că în condițiile 
dezvoltării din ce în ce mai com
plexe a economiei, ale diversificării

departament al Băncii Naționale 
asigure și operațiile specifice u- 
bănci comerciale pentru operații 
străinătatea. In condițiile ac- 

no-rmal și 
de opera-

producției și activității din diferite 
sectoare, efectuarea printr-o singură 
bancă a tuturor operațiunilor nu mai 
poate asigura eficiența și operativi
tatea necesară și se impune, prin 
urmare, reorganizarea sistemului 
bancar prin înființarea unor bănci 
specializate, printre care și pentru 
comerț exterior.

In condițiile unui comerț exterior 
mai puțin dezvoltat, era posibil ca 
un 
să 
nei 
cu
tuale, însă, apare mai 
mai eficace ca o serie 
țiuni cu caracter comercial-bancar, 
cum sînt: deschiderea de 
primirea, acordarea și 
de credite în sprijinul 
lor de Import și export,
de operațiuni curente bancare, des
chideri de conturi și altele, să fie 
făcute de un organism specializat 
pentru astfel de operații.

O dată cu aceasta, s-a conturat 
tot mai mult și necesitatea ca orga
nismul care va acționa în acest sec
tor de activitate să fie cît mai re
ceptiv la o serie de forme comer
ciale practicate în prezent în mod 
curent în viața flnanciar-bancară 
internațională, care să sprijine o- 
porațiunile de comerț exterior, și în

special exportul, prin pîrgbii finan- 
ciar-val'utafe? Pe scurt s-a vădiit — 
și acest lucru este foarte important 
— necesitatea existenței unui orga
nism specializat oare să se orien
teze în activitatea sa pe o concep
ție cît mai. comercială.

Apare deci necesar câ noul orga
nism bancar să practice forme mo
derne, operative, specifice acestui 
sector de activitate, de stimulare 
pe calea financiar-bancară a opera
țiunilor de comerț exterior și în spe
cial a exportului, cum ar fi de e- 
xemplu prin credite, în lei sau va
lută, acordate întreprinderilor pro
ducătoare sau celor de comerț exte
rior românești, care să permită a- 
cestora realizarea în mai bune con- 
dițiuni și cu o eficiență sporită a 
producției pentru export sau a unor 
produse noi cerute pe piața exter
nă, precum și prin diverse alte for
me cît mai adaptate condițiilor unui 
comerț exterior 
pot fi mai greu 
că de emisiune, 
este* mai puțin 
de activități.

După cum se 
conformitate cu 
rin.ței Naționale 
nist Român, a

Ieri s-a deschis la Casa de cultură 
din Petroșani expoziția de obiecte 
lucrate de către elevii Grupului Șco
lar minier Petroșani.. Expoziția o- 
glindeșle grija colectivului corpului 
didactic al școlii pentru buna pregă
tire a elevilor, strădania viitorilor 
muncitori pentru însușirea meseriei. 
Majoritatea obiectelor sînt execu
tate de către elevii din primul an 
de școală.

Printre exponate lin loc de sea
mă îl ocupa macheta secției de bri
chetai Petrila, executată de elevii a- 
nului II Corpodean loan. lenei 
Gheorghe, Marinescu Gheorghe. Să- 
săran Mîhai și Velicu Gheorghe, 
machetele convoiului de vagoned -ii 
locomotivă, a puțului de extra Țe 
Aninoasa cît și diferite unelte, scule 
și obiecte de uz casnic. Toate dove
desc priceperea și îndemînare.i ce
lor care le-au executat. Lămpile de 
noptieră ca și trusa de birou pe 
care este desenată harta Văii Jiu ui 
și o cască 
ce par a fi 
o veritabilă 
Dar autorii 
nale rămîn
gă ele nu apare nici o etichetă cu 
numele acestora. De ce ? Populari
zarea chiar și pe această cale a ce
lor care s-au distins în pregătirea 
acestei expoziții ar însemna un sti
mulent puternic pentru actualii e- 
levi, viitori meseriași, alît pentru ei 
cît și pentru restul elevilor. Foto
grafiile prezentate la expoziție înfă- 
țișînd diferite activități școlare, con
tribuie, de asemenea, la reușita 'ex
poziției.

Ing eniiiittr®
Din lintina arteziană tiș- 

nesc spre bolta azurie jerbe 
de apă cristalină. Pentru o 
clipă, stropii par a sta sus
pendați la înălțime apoi, a- 
trași de torta de gravitație 
a Terei, se prăvălesc in ba
zinul din mijlocul căruia s-au 
înălfat. Furișate printre ar
bori, razele soarelui străpung 
ca niște săgeți stropii de 
apă, transformindu-i în mii 
de curcubee minuscule de un 
colorit fermecător.

de zi, sălciile pletoase, ar
borii din apropiere se trans
formă în tot alitea estrade 
de pe care păsărelele dau 
concerte de dimineață, in tri
luri melodioase. Covoare de 
iarbă deasă și mătăsoasă, 
smălțuite cu Hori multicolo
re, sînt risipite pretutindeni. 
La anumite ore din zi, aleile 
acestui colt al naturii sint 
străbătute de oameni îmbră- 
cati în halate ori salopete. 
Se îndreaptă cu

impunătoarele clădiri din. a- 
cest adevărat parc. E locul 
lor de muncă. Construcțiile 
înălțate de om sint peste toi 
întregite cu frumuseți natu
rale, amenajate tot de \om. 
Dar unde sînt toate aces
tea ? Privind fotografia ală
turată este ușor de dedus că 
e vorba de incinta termo
centralei din Paroșenr. înge
mănare de jerbe de apăl de 
lumină, de frumos și ulii.

D. CRISAN

Raportul Comisiei economico-financiare 
și Comisiei juridice,

prezentat tf® deputatul Gheorghe Lepădean
Comisia economico-financiară șl 

Comisia, juridică, întrunite în ședin
ță comună în ziua de 17 iunie 1968, 
au examinat proiectul de lege pri
vind înființarea, 
ționarea Băncii 
Exterior.

Comisiile au 
tul de lege răspunde necesităților 
generate de extinderea continuă și 
diversificarea schimburilor economi
ce cu alte state, ca urmare a dez
voltării rapide și multilaterale a eco
nomiei noastre naționale.

Ținînd seama de tot mal comple
xa angrenare a României în circ-ui-, 
tul economic internațional, 
vele Comitetului Central 
dulăi Comunist Român cu 
perfecționarea conducerii 
rării economiei naționale

organizarea și func- 
Române do Comerț

constatat că proiec-

Directi- 
al Parti- 

privlre Ia 
și planifi- 
corespu ri

zător noii etape de dezvoltare so
cialistă a României au trasat sarci
na luării unor serii de măsuri che
mate, să îmbunătățească tot mai mult 
structura exportului și importului 
și să asigure comerțului nostru ex
terior o mare eficiență economică, 

Urmărind înfăptuirea acestor sar
cini, proiectul de lege prevede în
ființarea unei bănci centrale de stat 
specializate, rezultată din reorgani
zarea Departamentului' Operațiilor 
Externe din Banca Națională a 
Republicii Socialiste România.

Noua instituție funcționează pe 
baza principiului gestiunii economi
ce proprii și deci este înzestrată cu 
personalitate juridică.

Această bancă va exercita impor
tante atribuții în relațiile economi
ce cu străinătatea. Banca Română

de Comerț Exterior va exercita, de 
asemenea, controlul bancar asupTa 
îndeplinirii sarcinilor de plan de 
către întreprinderile și organizațiile 
cu activitate de comerț exterior, a- 
cordînd acestora sprijinul necesar.

Aplicînd cu consecvență principiul 
conducerii colective, proiectul 
lege prevede că Banca Română 
Comerț Exterior este condusă de 
Consiliu de Administrație, organ 
liberativ format din președinte, 
cepreședinti și membri.

Considerînd că reglementarea 
conținută în proiectul de lege este 
de natură să promoveze dezvoltarea 
comerțului nostru exterior, Comisia 
economico-financiară și Comisia ju
ridică propun Marii Adunări Națio
nale adoptarea acestuia în forma în 
care a fost prezentat.

de 
de 
un 
de- 
vl-

Drum auto-forestier recepționat
Colectivul Șantierului Valea 

Jiului al întreprinderii de con
strucții forestiere — Deva a

prezenlat jor spre recepție o 
porțiune din drumul auto-io- 
restier Cimpa — Voevodul, 
în lungime de 6 kilometri.

Lucrarea a fost predată cu 
10 zile înainte de termen da
torită bunei organizări a lu
crului, folosirii judicioase 
utilajelor din dotare 
dozere, screpere, 
autogredere și 
soare — precum 
dovedite de cele
complexe conduse de 
Iancu, Stănică Dumitru 
kete Emeric.

In cursul trimestrului

a 
bul- 

excavatoare, 
motocoinpre- 
și vredniciei 
trei

A început recoltatul orzului
brigăzi
Chiriță
și Fe-

III ur-

ITINERAR CULTURAL
la sfîrșit săptămînă

EXPUNEREA 
la proiectai de lege pentru regle
mentarea unor condiții de remunerare 
a salariaților care îndeplinesc funcții 
de conducere, tehnico-administrative 

și de specialitate, 
prezentată de tovarășul Petre Lupu, 

președintele Comitetului de Stat pentru 
Probleme de Organizare și Salarizare

Din însărcinarea Consiliului de 
Miniștri supun dezbaterii și aprobă
rii Marii Adunări Naționale proiec
tul de lege pentru reglementarea u- 
nor condiții de remunerare a sala
riaților care îndeplinesc funcții de 
conducere, telinico-administrative și 
de specialitate.

După cum vă este cunoscut, pro
gramul adoptat de Congresul al IX- 
lea al partidului, o dată 
directoare 
și culturii, 
carii pe o 
interesării 
muncii la 
tot mai bune în activitatea 
desfășoară în interesul societății.

In îndeplinirea hotărîrilor Congre
sului, Comitetul Central al partidu
lui și guvernul au adoptat în curskl

cu liniile 
ale' dezvoltării economiei 
a trasat și sarcina ridi- 
treaptă superioară a co- 
materiale a oamenilor 
obținerea unor rezultate 

ce o

de măsuriultimilor ani o seamă < 
această linie.

De la 1 august anul I 
majorate salariile mici 
murile de activitate, 
o creștere a salariului 
economie cu aproape 23 la sută.

Pe lingă creșterile de salarii pre- 
i văzute în planurile de stat anuale, 
ca urmare a ridicării calificării an- 
gajaților și a sporirii productivității 

i muncii, tot anul trecut au fost ma
jorate salariile ceferiștilor care con
cură la siguranța circulației, ale do- 

i cherilor, ale economiștilor din toate 
.ramurile de producție cu 12—13 la 
sută.

In. strînsă legătură cu acțiunea de 
organizare științifică a producției și 
a muncii, precum și cu măsurile

pe

trecut au fost 
din toate ra- 
asigurîndu-se 

i minim pe

(Continuare Iu pag. a 3-a)

Raportul Comisiei economico-financiare
și Comisiei juridice,

prezentai de deputatul Ion Cristoloveanu
Comisia economico-financiară și 

Comisia juridică, întrunite în ședin
ță comună în ziua de 17 iunie 1968. 
au dezbătut proiectul de lege pen
tru reglementarea unor condiții de 
remunerare a salariaților care înde
plinesc funcții de conducere, tehni- 
co-admi.nistr,ative și de specialitate.

Proiectul de lege se încadrează în 
principiile fundamentale ale Consti
tuției noastre, potrivit căreia fiecă
rui cetățean i se asigură posibili
tatea de a desfășura, potrivit pre
gătirii sale, ojjjptivitate în domeniul 
economic, administrativ, social sau 
cultural, remunerată după calitatea 
și cantitatea el. Pe linia acestui prin
cipiu constituțional nu-și are justifi
care remunerarea unor indemnizații 
nelegate de muncă. De aceea, în 
proiectul de lege prezentat se pre
vede că orice formă de retribuire 
trebuie să corespundă unei munci 
socialmente utile efectiv prestate.

Urmărind aplicarea consecventă a 
acestui principiu, proiectul de lege 
prevede desființarea, pe de o parte 
a. indemnizațiilor nelegate de mun
că, iar. pe de altă parte a cumulu
lui în -funcțiuni. Astfel fiecare an
gajat va primi un singur salar, în 
funcție de nivelul său de pregătire

profesională, întinderea răspunderii 
și natura sarcinilor încredințate.

Termenul în care cumulul de func
ții remunerate urmează să fie des
ființat este de 90 de zile de Ia data 
intrării în vigoare a legii. Angaja- 
ții care se găsesc în această situa
ție pot opta pentru unul 
lariile funcțiilor cumulate 
de 30 de zile de la data 
vigoare a prezentei legi.

In cazuri excepționale, 
de necesități economice

de lege autorizează Con- 
Minlștri să stabilească sec- 
activitate în care anumite 
de salariati vor putea e-

dintre sa- 
în termen 
intrării in

justificate
și sociale,

# TEATRUL DE STAT tivalului bienal de teatru 1. £.. Ca-

proiectul 
siliul de 
t o a re de 
categorii
fectua peste programul de lucru o 
alta muncă, aceasta urmînd să fie 
remunerată fie cu ora, fie în raport 
de lucrările executate.

Constatînd că reglementarea pro
dusă corespunde cerințelor societă
ții noastre în actuala etapă de dez
voltare a țării și asigură condiții 
tot mal bune pentru promovarea ca
drelor tinere în funcții de conduce
re tehnico-administratiye și de spe
cialitate, Comisia economico-fînancia- 
ră și Comisia juridică recomandă 
Marii Adunări Naționale adoptarea 
sub formă de lege a proiectului pre- 
zftn'ț»;

Sîmbătă, de la ora 20? Teatrul de 
stat „Valea Jiului" Petroșani prezin
tă piesa „Hangița" de Carlo Gol
doni, iar duminică de la aceeași oră 
„O crimă perfectă", piesă a drama
turgului francez Robert Thomas.

ragiale comedia iul Bogdan Amaru 
Goana după fluturi".

La Gospodăria agricolă de 
stat Sîntămărie Orlea, din a- 
propierea orașului Hațeg, s-au 
făcut în acest an pregătiri In
tense în vederea recoltării ce
realelor păroase în bune con- 
ditiuni. Zi de zi specialiștii a- 
cestei unități au urmărit sta
diul coacerii lanurilor de orz 
și grîu pentru determinarea 
date' opt'me a recoltării. In 
ziua de 18 iunie a. c.. icons! i- 
tîndu-se că lanurile de >rz 
sînt coapte, lucrătorii G.A.S. 
au început recoltarea cu trei 
secerători mecanice. Acțiunea 
continuă cu sporită intensitate.

Nicu SBUCHEA
Hațeg

$> MUZEUL MINERITULUI

Medalion literar
CASA DE CULTURĂ

Duminică seara, la ora 19, forma
ția de teatru a Casei de cultură a 
sindicatelor din Petroșani va pre
zenta în cadrul fazei județene a Fes-

Exponatele muzeului pun pe vizi
tatori în temă cu evoluția miineritu-
lui
rea

din Valea Jiului de Ia începe- 
exploatării cărbunelui și pînă 

zilele noastre. Muzeul este des-în
chis zilnic între orele 10—20 excep- 
tînd lunea.

leri seară, în sala bibliote
cii Casei de cultură a sindi
catelor din Petroșani, a avut 
loc un medalion literar în
chinat împlinirii a 55 de ani 
de la moartea poetului român 
St. O. Iosif. Expunerea s-a 
bucurat de apreciere din par
tea auditorilor.

Aici, la pceparația din Cernești se face înnobilarea cărbunelui- extras de minerii din Vulcan și Aniinoasa.
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CABANA

amor-

sporit
la

societății este 
an de activitate 
iei; societatea se do- 
rentabilă.

Trasee turistice o primeau minerii

comuniștilor, rare 
cadrul sindicate-

taților au impus o substanțială re
ducere a salariilor și a alocației de 
cărbune pe care 
drept combustibil.

Sub îndrumarea 
activau ilegal în
lor, Ia 4 decembrie 1927 în întreagă 
Valea Jiului se desfășoară largi ac
țiuni muncitorești. Partidul Comu
nist. care acționa din ilegalitate, fo
losea toate căile legale pentru or
ganizarea muncitorilor și îndruma
rea luptei lor revoluționare.

Așa cum se relatează într-un me
moriu al Direcției Minelor din Pe
troșani adresat Ministerului Muncii 
„o propagandă ascunsă și puternică 
a început între lucrători, iar vechi
le nuclee comuniste și-au reluat ac
tivitatea".

La 3 mai 1928, valul revoluționar 
cuprinde din nou muncitorimea Văii 
Jiului, care pentru a-și prezenta re
vendicările face mari întruniri în 
special la Tupeni, în legătură cu 
plecarea muncitorilor Ia întrunirea 
care urma să aibă Ioc Ia Alba Iu- 
lia. Dar. ajunși Ia Alba Iulia. mnn- 
eitorii prezintă revendicările 
făcînd adevărate demonstrații, 
toritățile intervin și-i obiină să
îmbarce în vagoane de marfă pen
tru a se întoarce acasă. Prin nările 
prin care trec, ei fac manifestații.

Pentru preînlîmpinarea manifes
tațiilor în Valea Jiului au îosi aduși 
1 500 de soldați; dar încercările au
torităților se dovedesc zadarnice.

Ta 8 mai t928 4 000 de mineri 
au ținut o întrunire la Luneni alcă
tuind un 
economice, 
tătilor de 
rile, la 14 
nou grevă 
mitralieră 
limidează.
după satisfacerea parțială a reven
dicărilor și intervenția armatei se 
reia lucrul. Dar la 29 mai 19">8 au 
intrat în grevă muncitorii din Petro
șani. apoi 
Vulcan.

O nouă 
reușit cil
reia lucrul, areslînd sute de munci
tori, iar pe multi obtigîndn-i să pă
răsească Valea Jiului.

Acțiunile greviste au continuat în 
tot cursul anului 1928 avînd un ca
racter mai accentuat spre sfîrșitnl a- 
ntilui. t upla minerilor avea să con
tinue cu si mai mare in*ensita1e în 
anul următor

Anul 1921 marchează și din punct 
de vedere economic o schimbare în 
felul de administrare ai societăților 
miniere. In urma „naționalizării" so
cietății „Salgo-Tarjan" care funcțio
na în Petroșani, mai multe bănci 
se unesc pentru a pune bazele unei 
noi societăți la care să participe a- 
lături de capitalul străin și capita
lul românesc.

Aceste bănci împreună cu fosta 
societate maghiară înființează la 
14 februarie 1921 a nouă societate, 
„Petroșani", cu un capital inițial de 
100 milioane lei. in primul consiliu 
de administrație, alături de repre
zentanții vechii societăți, au 
și citiva mari capitaliști 
printre care Tancred 
cu, George Mîrzescu,

Societatea reușește 
mu] an de aclivitate 
beneficiu net de 47 613 966 Iei, care 
reprezintă aproape jumătate din 
capitalul investit inițial, pentru ca 
în anul următor acest beneficiu să

beneficii erau obținute prin exploa
tarea nemiloasă a muncitorilor mi
neri fapt care dă naștere Ia vii ne
mulțumiri, mai ales că salariile erau 
menținute la un nivel foarte scăzut 
Pentru a putea acoperi nevoile de 
trai, muncitorii mineri erau nevoiți 
să lucreze săplăminal cite 24 de ore 
suplimentare peste cete 48 de ore 
obligatorii.

Din cauza lipsei de locuințe, mi
nerii locuiesc în condiții mizere. 
Cei invalizi de pe urma accidente
lor, pensionarii și cei bolnavi erau 
concediați și obligați să elibereze 
locuințele pe care Ie ocupau.

Incepînd cu anul 1927, în Valea 
Jiului încep concedierile masive de 
muncitori, apărînd un nou îlagel — 
șomajul. Numai în lunile septembrie 
și octombrie 1927 au fost conce- 
diațî un număr de 1 500 muncitori.

In decembrie 1927 a fost denun
țat de către societăți și vechiul con
tract colectiv de muncă, iar în noul 
contract încheiat conducerile socie-

Penlru cei care cutreeră ma
sivul Bucegilor, cabana Mă- 
lăești nu le este prea la în- 
demînă. Explicația — așezarea 
periferică în raport cu cele
lalte cabane din masiv (Pa
dina, Piatra Arsă, Babele, Ca- 
raiman, Omul). Dar poale toc
mai această particularitate îi 
conferă cabanei, pe care v-o 
prezentăm, un plus de interes. 
Spre deosebire de cabanele 
situate pe platou, la care se 
ajunge relativ ușor prin inter
mediul telefericului 
ui mijloacelor auto, 
Măiăcșli, 
de 1 720 
dificil.

Iată pe 
a ajunge 
cărei vizitare pledăm 
ceasta succintă prezentare.

Turiștii vor trebui să so
sească mai tntîi la Predeal,

la Bușteni sau la Rișnov. Din 
Bușteni, o potecă marcată cu 
triunghi roșu ne conduce prin 
poiana Coșlilei, Poiana Mora
rului, Pichetul roșu, Prepeleag 
și Valea Măiăeștilor pînă la 
cabană. Durata 6—7 ore de 
drum, dar precizăm : TRASEUL 
ESTE ACCESIBIl NUMAI 
VARA.

Din Rișnov, o 
duce 
pînă 
tărie 
pe o
dă albastră pînă la cabană în 
cca. 3—4 ore. In 
Predeal, pe 
sau cabana 
vom ieși la 
șu, de unde

are 95 lo
de 3—8 

permanent, 
este 
prin 
prin 
prin

I 
s
I
I
I

aflală la o 
m, accesul

sau chiar 
la cabana 
altitudine 
este mai

sfirșit din 
la cabana Diham 
Poiana Izvoarelor, 
același pichet ro- 
în continuare dru-

șosea ne con- 
Ghimbavului 

denumit Glă- 
17 hm), apoi

pe Valea
la punctul 
(distanta 
potecă marcată cu ban-

înălfimi.
deci suficiente motive 
planurile dumneavoas- 
drumelie să includeți ti

scurt modalitatea de 
la cabană, pentru a 

în a-

Text și foto : A. DULA

0

intrat 
români 

Constant ines- 
etc.
încă din pri- 
să obțină unI 

I

mul este cel descris 
rianta din Bușteni.

Cabana Mălăești 
curi în dormitoare 
paturi și un bufet
Căldarea glaciară în care 
situată este impresionantă 
aspectul ei pur alpin, 
imensitatea dimensiunilor,
flora și fauna caracteristice 
marilor

Iată 
ca în 
tră de 
la capitolul „trasee turistice 
cabana Mălăești din masivul 
Bucegi.

Sezonul turistic de vară 
de-abea începe...

ȘTIINȚA.TEHNICA Un pian al lui
Bacii în Polonia

0 nouă combină
rarboniferă sovietică

La Uzina experimentală din Sku- 
«alovo (U R.S.S.) a fost supusă în
cercărilor c combină de înaintare 
„6-PU".

Ea este destinată săpî 
!lor cu lățimea de la 3 1 
înălțimea de la 2 la 3,3

Combina execută, de 
toate operațiunile legate 
și încărcare pe conveior,
de transportare și încărcarea căr
bunelui și a sterilului în vagonele- 
le de mină.

Mașina care înaintează 6 m în 
decurs de o oră depășește perfor
manțele celorlalte <■ îmbine fabri
cate în U.R.S.S.

Combina
persoane, 
dată de ia 
staționar.

o anumită distanță și care 
drept ghidaje. Intre colțuri se 
două plăci la o distanță egală 
lățimea peretelui. In această 
mă se pune un șir de cărămizi 

moi tar.
legat de 
pori. A- 
peretelui 

neproduc-

apoi se consolidează 
Stratul de cărămizi 
mortar
ceasta mărește
și micșorează 
tiv de mortar.

cu 
este 

fără formare de 
rezistența 
consumul

servesc 
pun 

cu 
for- 

care 
: tar.

m.
asemenea, 
de săpare 
precum șl

Comanda strungurilor

crească fa 60 581271 Iei și să 
țizeze suma de 29 713 852 lei.

Capitalul 
după primul 
280 milioane 
vedea foarte

In anul 1924 este „naționalizată" 
și fosta societate „Uricani 
lea Jiului 
ajutorul capitalului românesc,
ianuarie 1925, 
peni" la care de 
licipat cu capital 
din România ca: 
Banca Comerțului
ca Generală a Țării

In primul consiliu 
tie au intrat o serie 
faliști cum au fost N. P. 
N. V. Teodorescu. I. 
alții care dețineau 
funcții de stat.

Câștigurile acestei 
de Ia început și mai
tn primul an de activitate un bene
ficiu net de 98 189 994 tei. Aceste

Va- 
din Lupeni, formînd cu 

Ia 1 
noua societate „I.u-

asemenea au par- 
mai multe bănci 
Albina — Sibiu. 

Craiova, Ban- 
Românești etc. 
de
de

lor, c*
An

se

E. 
si

adminislra- 
mari capi- 
Sleiănescu. 
Btijoiu, și 
importante

societăți sînl 
mari, obținind

memoriu de revendicări 
In nuni refuzului socie- 

a Ie satisface revendică- 
mai 1928, ei declară din 
în Tupeni. Focurile de 

trase de soldați nu-i in- 
Abia ia 16 mai 1928,

Procedeu de
accelerată a

prin telefon

ervită de două 
mate fi coman
de la un tablou

așezare
cărămizîi

ShU Aier, tnginer-director al fir
mei ..National Buildings Construc
tion Corporation" (New Delhi, India) 
a propus un procedeu 
accelerată a 
tul zidarilor 
cedeu crește

Cărămizile 
unui șablon
plurl de corniere,

de așezare 
cărămizilor. Randamen- 
care folosesc noul pro- 
cu 100 la sută.

înăuntrul 
două cu- 

verlical la

se așează 
alcătuit din 

puse

„Bendix Corporation" 
a produs o serie de cal- 

pentru comanda strungu- 
telefnn. Din această serie 

calculatoarele „I 500"

Societatea 
din S.U.A. 
calatoare 
pilor prin 
fac parte
pentru comanda mașinilor de fre
zai, „1 600" pentru comanda mași
nilor de găurit șl „1 800" și „1 900“ 
pentru comanda strungurilor.

Programul se păstrează într»o me
morie disc și se transmite telefo
nic după primirea solicitării.

Un calculator poale comanda 24 
de mașini.

Cămașe de
în secolul

zale
xx
unei 

Franța
veste pa ten- 
(patent nr. 
invulnerabil

Prin îmbrăca rea 
late recent în 
1 441 460) omul devine 
față de gloanțe și chiar schije mici.

Secretul consta în construcția 
specială a acestei „cuirase".

Fața exterioara a acestei cămăși 
sau veste originale constă dintr-o 
foile de masă plastică cu grosimea 
dc aproximativ 2 mm care captează 
o mare parte din forța vie a pro
iectilului. Urmează apoi cîteva stra
turi de țesături din fire sintetice, 
lipite între ele. Desimea acestor țe
sături este de 156 fire în urzeală 
și 160 fire în bătătură pe 1 cm. A- 
ceastă desime foarte mare a țesătu
rii determină și marea ei rezistență 
la șocuri, care atinge valoarea de 
aproximativ 25 kg'cmp. Datorită 
prezenței acestei „căptușeli", pro
iectilul care a traversat folia 
masă plastică este Reținut chiar 
primul strat de

Primul pian a fost 
italianul Cristofori pe la 
dar acest instrument nu 
noscut în Germania decît 
ai secolului al XVIII-lea. 
la această dată se află
un pian trimis de impresarul 
Johan Sebastian Bach.

construit de 
anul 1711, 
a fost cu- 
în anii '30 

Cam de pe 
în Polonia 

lui

Eclipsa de

țesătură.

de
de

Dispozitiv
predarea

pentru
algebrei

K. Orlov, profesor la Unive 
tea din Belgrad, este autorul 
așa-numit ,,cîntar matematic" 
sit pentru studierea algebrei în 
Iile medii.

Cu ajutorul acestui „cîntar" 
pot soluționa 
Toate numerele
reprezentate prin greutăți și 
cuațiile sînt rezolvate prin 
plasarea greutăților pe cîntar, 
conformitate cu anumite reguli.

„Cîntarul"
fel îneît elevul 
dată greșeala, 
In care aceasta 
nul —, aflat la 
se deplasează.

se
ecuații algebrice, 
și simbolurile sînt 

e- 
de- 

în

este construit în 
poate vedea de 
deoarece în 
a fost comisă sem- 
mijlocul cîntarulul,

așa 
în- 

cazul

„Luna Park" 
locul 

mașinilor, 
în cen-

pe terenul vechii gră- 
O dală lucrurile aran- 
dislracfia. Da ce dis- 

ceva nu s-a mai vă-

Acum cîteva săplămini, cu surle 
și trimbife a poposit In orașul Lu
peni parcul ambulant de distracții 
„Luna Park". Copiii au sărit în sus 
de bucurie, părinții și-au frecat fe
riciți mîinile și, in general, toată 
lumea se bucura la gindul distrac
țiilor ce îi așteptau,
și-a instalat dormitoarele in 
rezervat pentru parcarea 
iar obiectivele distractive 
trul orașului, 
dini de vară, 
jale, a-ncepul 
tractie I Așa
zut in Lutieni de la ultimul cutre
mur incoace. Să vezi și să nu crezi 
și altceva nimic 1 Nemaipomenit 1 
Nemaiinlilnit 1 Bine a(i venit (dar 
cind plecați?) — și alte numere sen
zaționale.

Tirul cu mingi de cîrpă moale să 
nu „zgîriie" (inia formată dintr-o 
piramidă de cutii goale pentru con
serve de tocană de legume. Celui 
care tăcea grămadă tinichelele 
punea Dumnezeu mîna-n cap 
brale un cerb din ghips. Păi,
merită să dai un 30 de lei pînă să 
nimerești odată ? Merită, dom'le că 
așa premiu n-a pupai 
Spătarii la Brașov. La roata norocu
lui dădeai un leu și trăgeai o da
tă. Rezultatul: o cutie de scobitori. 
Mai dădeai un leu și mai Irăgeai 
o dată și dacă punea-i mina pe-un 
pachet de hîrlie igienică puteai spu-

fi
și-n 

nu

Fazani 
în parcul 

din Simeria

•' i

de marijuana.

NIȘTE cetățeni care se plimbau au g.-sil înlr-o 
pădure din apropiere de Sivry (Franța) o bici
cletă aparținînd doamnei Riviere, care locuiește 
la Meiun pe strada Abelard.

Păgubașa a fost foarte plăcut surprinsă recă- 
pătîndu-șl bicicleta pe care nu mai spera s-o re
găsească. De altfel, bicicleta i-a fost furată in 
anul... 1946.

Mama iși amenință copilul neascultător: 
Dacă 

aslimperi,
■ eopil mai

— N-ai

nu încetezi să plîngi și nu te 
am să le dau și o să-mi iau un 
cuminte.
să poți, răspunde copilul.

— De ee ?
— Păi, cine e prost să dea un eopil bun 

pe unul rău ?

-------------------------------------------------------------------------------------------

filmele lui Charlie Chaplin. O dată i-a 
scris actorului: „Filmul dv. „Goana după 
aur" este cunoscut în lumea Întreagă, veji 
ajunge neapărat un om mare. Einstein".

Chaplin i-a răspuns: „Eu vă admir și 
mai mult pentru că, deși nimeni nu înțe
lege teoria relativității pe care a(i elabo
rat-o, ați ajuns totuși un om mare. 
Chaplin".

Foto : D. GOANȚĂ

Eloricele pe cim- 
pii, lwi să le-adu

năm copii...

1luna si
«

Mai e- 
ccasurr, 

etc, dar

de altele.. r

ne că ești un om norocos, 
rau ele și alte premii ca 
aparate de radio portative 
astea erau „tabu". Menajeria parcului

FOILETON
sol
vii, 

jun-

Tiare
Tiare 

ca-n
trezeai in 
am iosl

era punctul de atracție! 
balice. Fiare înfiorătoare. 
Fiare. Hare I! Mai ceva 
glă. Dădeai trei Iei și te 
mijlocul junglei. Eu unul
și era să mor de milă. Cu așa mos
tre de faună mi-am stricat complet 
impresia despre zoologie.

In slîrșit, conducerea parcului fă- 
cind soldul de beneficii și văzind 
că stau prost la poziția încasări

iar
e-

și-a iăcul bagajul și-a plecai, 
noi cum s-ar zice, am intrat fu 
elipsă de lună, fenomen ce-a prece
dat trecerea asteroidului Icarus. A- 
cum a trecut și una și alia; n-avem o 
grădină de vară ca lumea, iar terenul 
acela din centrul orașului e folosit 
o dată pe an la sărbătorile de iarnă 
în chip de „oraș al 
restul anului ocupă 
soare, fără să ofere
Și mai zic ei, nemulfumitii, că dacă 
grădina de vară nu se face, atunci 
cel pu/in 
distractiv 
pentru că.
să de amîndouă.

Ce-.or li vrînd
n-am ?!

copiilor", iar fn 
și el un loc sub 
nimic in schimb

să fie amenajat t 

permanent pentru 
fn load, sînlem în

un parc 
i copii ;

eclip-

să zică, habar

Nicu POPA

cei din I onea. Petrila

intervenție a armatei, 
greu să-i determine

a 
să

P MUNTEAN’1
i po?owu

$9M ca
@ IN URMA 

efectuate 
populației 
din Europa
constatat că 
ne în medie 
libere dintre

re» ent 
din 

și

unei anchete 
in rîndurile 

diferite țări 
America, s-a

francezul dlspu- 
pe zi de 3,5 ore 
care barba'ii fo

losesc pentru sport doar 6
minute, iar femeile și mai pu
țin. In Belgia se consaqră 
sportului 12 minute pe zi, în 
U.R.S.S. — 12—18 minute, în 
S.U.A. 15—16 minute. Cea 
mai sportivă țară pare să fie 
Finlanda, unde sportul se 
practică zilnic în medie circa 
22 de minute, urmată de Un
garia — 18 minute.

@ I A TOULOUSE (Franța) 
s-a reușit să se fotografieze 
cu ajutorul unui microscop 
electronic microbi vii. hieru 
considerat pînă acum 'm-josi- 
bil.

@ ÎN UI IIMII 30 de ani 
în limba engleză au intrai 
peste 40 000 de cuvinte si ex
presii noi.

@ Primul vaccin a fost a- 
plical Ia sfirșilul secolului al 
XVIII-lea. Era vaccinul anli- 
variolic descoperit de medi
cul englez Edward Jenner.

@ IN AZERBAIDJAN peste 
1 la sută din populație trăieș
te peste 80 de ani, iar Ia fie
care 100 000 de locuitori 84 
sînt centenari.

JOCURI DISTRACTIVE

Santa

nici Dan

VREO 3 000 
în jurul unei 
asiste la un 
o „societate 
(S.U.A.).

Un pian a
mită înălțime deasupra platformei și lăsat să 
cadă spre delectarea publicului. Costul biletului 
pentru acest „spectacol" a fost do I .’o’er.

Iritmcgriî

tos! ridicat cu elicopterul !a o anii- Prof. E. STO1CAN
Petroșani

de gură-cască s-au adunai recent 
platforme special pregătite ca să 

spectacol extraordinar organizat de 
de muzică" din orașul Duval

RECENT, poliția din orășelul mexican
Marta a arestai un cetățean care mergea liniș
tit pe stradă cu un coșuleț cu ouă în mină. 
Cele 18 ouă nu conțineau albituri și gălbenu
șuri, ci 400 g

înlocuind cifrele cu litere veți ob
ține de la A la B numele unui ma
re prozator român, iar pe orizontal 
nouă nume de personaje din 
ra sa.

« »«.* e ă a*e a s «.• ă

Mihai CODREANU
Petroșani

Dezlegările 
jocurilor

— Lună 81
LE — Vrăluii 
Vie-, REMUȘ- 
lnvă/are de

i

SAIMAC
Petroșani

APĂRUTE 1N ZIARUL Nr.
5 797 (15 IUNIE 1968)

PE APĂ Șl PE USCAT (ca
reu) Orizontal 1) Marinari — 
D 2) Amare — Are 3) Pic — 
Va — Osc 4) Aripi — Apel 
5) Al — Gar — Mi 0) Plutaș —

Ban 7) Șir — T 
Inoda — Al 9)
10) Mocnit — 
CARE (Iriverb)
miale-. ROMB (orizontal și ver
tical) 1) G 2)
4) Stamale 5)
Gramaticală 7)
Iracfie 9) Etate
RĂCORII OARE
Citronadă.

Ari 3) Școala 
Acaparată 6) 

Ilaritate 8) -A- 
10) Ale 11) A;

(monoverb):

Orizontal și vertical:
1. A nouăsprezecea
2. Soare
6. Trecătoare
4. Varietate dc animale
5. Apar
6. Cu pene i
7. Orient
8. Mai mare decît altele

I

S. IONI
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LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. 1) 

acestui Proiect de lege au 
luat cuvînlul deputății: Tudor 
lonescu, director la Institutul 
de cercetări alimentare, Jean 
Live seu, adjunct al ministru
lui invălămintului, Dina Co
cea, artistă emerită, Dumitru 
Stan, muncitor la uzinele 
„Grivi/a Roșie" din Capitală, 
Remus Radulei, vicepreședinte 
al Academici, și Ilie Cișu, se
cretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R.

Deputatul Petre Lupu a răs
puns apoi Ia problemele ridi

EXPUNEREA
la proiectul de lege privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Băncii 

Române de Comerț Exterior
(Urmate din pag. 1)

Agricolă. In prezent sînt întrunite 
condițiile pentru crearea unui or
ganism bancar specializat pentru co
merțul exterior. In acest scop, a 
fost elaborat proiectul de lege pri
vind înființarea, organizarea și func
ționarea Băncii Române de Comerț 
Exterior, care este supus astăzi dez
baterii Marii Adunări Naționale.

In cadrul atribuțiunilor sale, Ban
ca Română de Comerț Exterior, In
stituție bancară centrală de stat, cu 
personalitate juridică și funcționând 
potrivit principiului gestiunii eco
nomice proprii, va realiza politica 
partidului și statului, în domeniul 
plăților, creditării și controlului ban
car valutar, privind operațiile cu 
sfrăinătalea.

Principalele sale atribuțiuni se 
propun a fi : organizarea și efectua
rea încasărilor șl plăților aferente 
operațiunilor de comerț exterior șl 
de schimb valutar, cumpărarea și 
vînzarea de valută străină, primirea 
și acordarea de credite în valută, 
creditarea în lei a activității econo
mie în relațiile cu străinătatea, păs
trarea și administrarea disponibili
tăților de mijloace de plată străine, 
participarea la organizații internațio
nale cu caracter financiar și bancar, 
precum și orice alte atribuțiuni date 
prin dispoziții legale.

In mod amănunțit, aceste atribu
ții vor fi Reglementate în Statutul 
Băncii Române de Comerț Exterior 
ce va fi aprobat de Consiliul de 
Miniștri.

Pentru realizarea acestor atribu- 
tinni. proiectul de lege prevede ca 
Banca Română de Comerț Exterior 
să albă o structură organizatorică 
formată din direcții, oficii și servi
cii, care se vor stabili prin Hotă
rârea Consiliului de Miniștri, și să 
fie condusă de un Consiliu de ad
ministrație, formal din președinte, 

I.R.E.H. DEVA - 
SECȚIA REȚELE

PETROȘANI
ANUNȚĂ ABONAȚII DE ENERGIE ELECTRICA DIN 

ORAȘUL PETROȘANI CĂ IN ZIUA DE 24 IUNIE A. C. IN

TRE ORELE 7—15 va fi întrerupt curentul electric pe stră

zile : Cărbunelui, M. Eminescu, Cuza Vodă, Ecaterina Varga, 

împăratul Traian, Gh. Doja, Gri vița Roșie, Radu Șapcă, Micu 

Klein, Pas Longinus, I. 1. Caragiale, Barițiu, Aurel Vlaicu, 

Fr. Engels, Sarmizegetusa, Pompierilor și Miorița — pentru 

lucrări de reparații.

cate de depula/i în cadrul 
dezbaterii.

In continuare, Proiectul de 
lege a fost discutat pe arti
cole și supus votului depula- 
(ilor. Marea Adunare Națio
nală a adoptat, cu amenda
mente făcute de deputa/i, Le
gea pentru reglementarea unor 
condiții de remunerare a sa- 
lariafilor care îndeplinesc func
ții de conducere, lehnico-ad- 
ministralive și de specialitate.

Lucrările Marii Adunări Na
ționale vor continua în ședin
ță plenară în cursul zilei de 
luni 24 iunie.

(Agerpres)

vicepreședinți, membri, desemnați 
dintre conducătorii unor comparti
mente ale Băncii, precum și din re
prezentanți ai Ministerului Comer
țului Exterior, Ministerului Finan
țelor și Băncii Naționale a Republi
cii Socialiste România și altor mi
nistere cu activitate importantă de 
comerț exterior.

Fondul statutar al Băncii Române 
de Comerț Exterior se propune a fi 
de 300 000 000 lei și se constituie pe 
data înființării băncii, din exceden
tele bugetare ale anilor precedențl.

Noua bancă va prelua toate drep
turile și obligațiile Băncii Naționale 
a Republicii Socialiste România în 
domeniul operațiilor cu străinătatea, 
asigurînd continuitatea derulării tu
turor operațiilor.

Banca Română de Comerț Exterior 
va avea aceeași preocupare pe care 
a avut-o pînă acum Banca Națio
nală în ceea ce privește controlul 
riguros al respectării cu strictețe a 
angajamentelor de plată, care au 
asigurat întreprinderilor românești 
de comerț exterior reputația pe plan 
financiar de care beneficiază astăzi. 
Noua bancă va îmbina suplețea și 
operativitatea comercial-banoară cu 
asigurarea unei promptitudini, corec
titudini și seriozități financiare, ca
re au fost șl pînă acum obiective 
majore ale acestui domeniu de ac
tivitate, întărind în continuare pres
tigiul șl autoritatea de care organis
mele noastre de comerț' exterior se 
bucură în străinătate.

Considerînd că noul organism ban
car, similar cu altele de ace’ași gen 
din țări avtnd un comerț rxterior 
dezvoltat, va fi un instrument util 
pentru creșterea în continuare a co
merțului exterior al României, su
pun aprobării Marii Adunări Națio
nale proiectul de lege privind în
ființarea, organizarea șl funcționa
rea Băncii Române de Comerț Ex
terior.

EXPUNE R E A 
la proiectul de lege pentru reglementarea 
unor condiții de remunerare a calarîaților 

care îndeplinesc funcții de conducere, 
tehnico-administrative și de specialitate

(Urmare din pag. 1)

preconizate privind îmbunătățirea 
conducerii și planificării economiei 
naționale, se experimentează noi for
me de cointeresare materială în- 
tr-un număr de întreprinderi indus
triale, în activitatea de proiectare, 
în comerț și în agricultura de stat. 

Pe baza hotărîrii Plenarei din oc
tombrie 1967 a Comitetului Central 
al partidului, printr-o hotărîre re
centă a Consiliului de Miniștri, a 
fost aprobat un nou sistem de sala
rizare a cărei experimentare privind 
toate elementele sale componente, 
a și început la 1 iunie într-un nu
măr de întreprinderi, urmînd să fie 
extinsă treptat plnă la sfârșitul anu
lui 1969 în întreaga economie.

Trebuie subliniat că noul sistem 
de salarizare se aplică concomitent 
au majorarea salariilor în medio cu 
12,8 la sută așa cum s-a prevăzut 
în planul cincinal.

Sensul tuturor măsurilor preconi
zate de partid în acest domeniu de 
însemnătate deosebită pentru eco
nomia țării și viața poporului, este 
acela de a se găsi cele mai bune 
căi, pentru a se asigura aplicarea 
consecventă în practica de fiecare 
zi a principiului socialist de retri
buire a fiecărui om al muncii după 
cantitatea, calitatea și răspunderea 
socială a muncii efectiv prestate.

Elaborarea măsurilor concrete pen
tru realizarea acestui obiectiv a ce
rut In primul rînd examinarea cri
tică a sistemului de salarizare. în 
vigoare, pentru evidențierea neajun
surilor existente și înlăturarea lor, 
precum și pentru alcătuirea unu! 
astfel de sistem pentru viitor, care, 
ținînd seama de cerințele noi și de 
posibilitățile economiei să asigure în 
mai mare măsură decît pînă în pre
zent o legătură nemijlocită Intre 
retribuirea fiecărui salariat și apor
tul său real la munca societății.

Printre problemele examinate cu 
prilejul elaborării măsurilor privind 
perfecționarea cointeresării materia
le, au fost și acelea ale diferitelor 
indemnizații și a altor adaosuri ce 
se plătesc -în afara salariilor, pre
cum și ale cumulului de funcțiuni.

A ieșit în evidență cu deosebită 
pregnanță faptul că cumulul de func
țiuni remunerate și indemnizațiile 
ce se acordă fără o legătură ne
mijlocită cu munca efectiv prestată 
constituie neajunsuri importante ale 
actualelor reglementări în acest do
meniu. Pe lînqă faptuj că n-au nimic 
comun principial cu repartiția socia
listă. ele generează In practică fe
nomene negative atît în ce privește 
realizarea de către unii cetățeni a 
unor venituri exagerate fată de con
tribuția adusă Ia munca societății 
cît și In ce privește blocarea dru
mului spre promovarea a tot mai 
numeroase cadre tinere merituoase.

Societatea noastră acordă o înal
tă prețuire oamenilor care se disting 
printr-o contribuție deosebit de va
loroasă la progresul ei. Este firesc, 
în socialism, în primul rînd ca oa
menii rare se distinct în muncă, în 
economie, știință, artă, cultură, să 
fie retribuit! corespunzător eficien
ței activității lor și posibilităților 
materiale de caro dispune societatea 
în etapa respectivă.

Este, de asemenea, flresr ca socie
tatea să acorde ca semn de prețuire 
unor oameni deosebit de valoroși 
și stimulente morale ca titluri de 
onoare, decorații, alegerea sau de
semnarea ca membrii în diferite co
mitete, comisii, consilii sau, cum e 
cazul în domeniul științei, acorda
rea de titluri științifice și alegerea 
ca membrii în diferite organisme 
științifice de ptestlgiu.

Din păcate, datorită reglementări
lor în viqoare, o seamă dintre dis
tincțiile și titlurile onorifice și ști
ințifice fiind însoțite de indemniza

ții în bani ac-ordale pe viată și în 
unele cazuri transmise și urmașilor, 
s-au transformat din stimulente, prin 
esența lor destinate a fi de ordin 
moral cu însemnat rol educativ pen
tru generațiile tinere, în izvoare de 
privilegii de ordin material pentru 
deținătorii lor, slăbindu-le implicit 
forța de înrâurire pozitivă.

Pe drept cuvî-nt, numeroși cetă
țeni și-au manifestat nedumerirea și 
nemulțumirea față de asemenea stări 
de lucruri considerîndu-le ca fiind 
în contradicție cu principiile repar
tiției și eticii socialiste.

Intr-adevăr s-au constatat dese 
cazuri cînd oameni care lucrează a- 
lă'turî și au aceleași rezultate în 
muncă, obțin astăzi venituri cu mult 
diferite numai pentru faptul că unii 
dintre ei sînt posesorii unor distinc
ții primite pentru merite din trecut.

Opinia publică stimează pe deți
nătorii titlurilor de erou al muncii 
socialiste, de academician sau de 
doctor în științe, de artiist al po
porului sau maestru emerit al artei 
și pe cei ce au obținut diferite alte 
distincții și consacrări pentru merite 
deosebite apreciind valoarea lor de 
simbol al înaltei prețuiri de către 
societate a meritelor deosebite în 
slujirea ei cu competentă și credin
ță. Ea nu contestă-meritele purtăto
rilor de distincții și nici justețea a- 
cordării lor, dar nu consideră înte
meiată transformarea acestora în 
izvoare de venituri nebazate pe 
muncă.

Proiectul de lege supus dezbate
rii și aprobării dumneavoastră ur
mărește înlăturarea unor astfel de 
inechități prin desființarea tuturor 
indemnizațiilor, cărora, nu le cores
punde o activitate efectiv prestată.

Noul sistem de salarizare aprobat 
de conducerea de partid 51 de stat 
înlăturînd elementele de nivelare a 
câștigurilor existente în sistemul în 
vigoare, conține toate instrumentele 
necesare pentru a marca prin re
tribuție diferențiată gradul de pre
gătire, talentul, experiența, hărnicia, 
spiritul de Inițiativă și de răspun
dere. vechimea în muncă a fiecăruia, 
cantitatea, calitatea și rezultatele 
muncii proprii, precum -și contribu
ția adusă la rezultatele obținute de 
colectivul de muncă 'și de întreaga 
societate. El prevede pentru perso
nalul de conducere tehnic-adminls- 
trativ și de specialitate salarii dife
rențiale după funcții și gradul pro
fesional, după numărul de gradații 
la fiecare funcție, precum și premii 
corespunzătoare aportului adus Ia 
obținerea unei eficiente superioare 
a muncii peste prevederile de plan.

Asigurînd aplicarea consecventă a 
principiului profund echitabil cunos
cut si unanim acceptat ,,salariu egal 
la muncă egală", în sensul . său cel 
mai complex, noul sistem de sala
rizare are în vedere totodată pro
movarea cu prioritate în ierarhia 
muncii In toate domeniile de acti
vitate, a celor ce se străduiesc să-și 
ridice calificarea. In domeniul știin
ței și tehnicii se prevede condițio
narea promovării în posturi de con
ducere importante, de reușita la con
curs sau obținerea de titluri știin
țifice. Noul sistem de salarizare a- 
slqură deci obținerea de venituri 
mai mari numai ca urmare a rezul
tatelor mai bune în muncă și a pro
movării pe merit în funcții superi
oare.

Proiectul de lege ce vă este pre
zentat prevede menținerea în con
tinuare numai a acelor indemniza
ții care, corespunzând unor obliga
ții concrete de muncă, constituie e- 
lemente componente ale sistemului 
de salarizare reglementat prin acte 
normative.

Totodată trebuie subliniat că pen
tru cei ce datorită vîrstei au ieșit 
din muncă, statul asigură în confor
mitate cu reglementările în vigoare,

pensii cu mult majorate față de tre
cui corespunzătoare anilor munciți 
și valorii sociale a activității desfă
șurate.

i Tovarăși depulațî.

Fără îndoială că aplicarea consec- 
venld a unor asemenea principii va 
stimula străduința spre perfecționa
rea pregătirii profesionale, spre ob- 
inerea de rezultate tot mai bune 
n muncă ș>, a u.nei retri.

buțu superioare.
Așa cum am mai arătat, o altă a- 

nomalfe ce se cere lichidată este 
«ceea a practicării cumulului de 

. luncțn remunerate.
Dacă în primii ani de dezvoltare 

° °r*n.‘du'.r,i noasfre în condițiile 
creșterii impetuoase a forțelor de 
producție și a procesului . de reîn
noire în toate domeniile științei 
outturn și artei, reglementarea cu- 
mu ulm de funcțiuni remunerate a 
fost mm mult sau mai puțin 0 ne. 
certate în unele sectoare, în condi
țiile de azi, după ce învățămîntul 
nostru supenor a dat în ultimii 20 
de ani peste un sfert de milion de 
absolvenți dintre care mulți sînt 
astez. specialiști de îna][ă ca]if.care> 
™ ' dintre ei autori al unor lucrări 
' °.as(?' ce q‘au impus atenției

taL .'°.r ..St,inlif,CG ?i te’mice din 
ară ?! străinătate, această reglemen- 

tare trebuie considerată demult de
pășită.

Totodată, față de cerințele sporite 
n ce privește creșferea eficienței 
o uror laturilor activității desfășu

rate in economie, știință, artă, cul- 
lura s. administrație, practica a do- 
vedit că în condițiile cumulării a 
doua sau mai multe funcțiuni, oa- 

n°7CÎt- dP bine. strati ar
■ po asigura la nivel corespun

zător îndeplinirea sarcinilor ce le 
revin în funcțiile încredințate. Ei nu 
an timpul necesar pentru o informa- 

temeinică și completarea la zf a 
urmă °r d°bîndilp ™ anî î" 
dosea dH1 raU73 desfășoară a-
desea o activHale rutinieră ru sla
bă eficiență.

In învățămîntul universitar, unde 
exfmderea cumulului de funcții re- 
numerale a luat o mare amploare 
s-a constatat, nu de puțin» ori că 
ortl’'e(P;GZPn,ale ’o fața studenli- 

nhml ? P.ar’e dC 3 Se ridica Ia 
lăl.T H rs 5' CS’ f,at°rifă activi
ty u desfășurate concomitent In mal 
multe sectoare, cadrele didactice res
pective neglijează îndeplinirea unor 
obhcjatn de cea mai mare însemnă- 
, , prT’'nd ,n"nra oducativă în rin- 

««* studenților.
Cu toate că sarcina lichidării cn- 

muluhn a fost trasată cu mult timp 
967/10™ reZU 3 CS Î0 anu' soolar 

1-67 1968 au ocupat posturi didac
tice prin cumul, numai în învăță- 
mmtu) superior peste 3400 de ca
dre din care peste 1 600 cu funcții 
(p baza în afara acestuia

In București, oraș cu veche tra
diție universitară, s-a ajuns ca pes
te Ia sută din numărul posturilor 
didactice universitare (fără posturile 
e preparatori) să fie ocupate prin 

cumul, dintre care peste 1 300 să 
fie deținute de persoane care an 
funcția de bază în alte sectoare de 
activitate. Trebuie remarcat că mul- 
€ din funcțiunile cumulate au ap<î- 
rut ca urmare a supraîncărcării Inti
tule a nrooramelor de învățământ.

Se poale oare justifica o aseme
nea situație prin lipsa de cadre? 
Sînit convjns că nimeni dintre dum
neavoastră nu se îndoiește de faptul 
ca din cele peste 250 000 de cadre 
cu studii superioare formate la școa
la socialismului s-ar fi putut găsi 
oameni suficient de capabili care să 
asigure cu succes completarea ce- 
lor^ cîteva m.ii de funcțiuni ocupate 
astăzi prin cumul în învățămîntul 
superior și în activitatea științifică, 
de pildă, dară factorii de răspunde

re din aceste sectoare s-ar fi ocu
pat cu perseverență și fermitate de 
rezolvarea unei astfel de probleme 
de interes major.

Practicarea și extinderea continuă 
a cumulului de funcții remunerate 
a împiedicat formarea și promova- 

■ rea a numeroase cadre tinere, bine 
pregătite din punct de vedere pro
fesional și științific, a permis slăbi
rea preocupării mal ales în dome
niul învățămîntului și științei., pen
tru înfăptuirea unei politici de pers
pectivă în domeniul selecționării, 
formării și promovării cadrelor pen
tru asigurarea din timp și cu grijă 
a schimbului de mîine, obligație de 
prim ordin a oricărei societăți care 
dorește să-și asigure perpetuarea și 
progresul și cu atît mal mult a so
cietății socialiste care-și are dru
mul larg deschis spre viitor.

Practicarea și extinderea cumulu
lui de funcții remunerate prezintă 
un pericol pentru societate tocmai 
pentru că oferă conducerilor orga
nelor centrale soluții comode dar <11 
lotul momentane și nesatîsfăcătoare 
pentru acoperirea unor nevoi do 
cadre în instituțiile subordonate, 
precum și pentru că. avînd în vede
re cîșligurile exagerate posibile de 
realizat pe această cale constituie 
un stimulent pentru mulți din cei 
ce cumulează de a se opune, con
știent sau inconștient, la promova
rea în funcțiile respective a altor 
cadre capabile.

Iată de ce proiectul de lege ce 
v-a fost prezentat prevede desfiin
țarea în termen de 90 zile. de. la a- 
doptarea lui a cumulului de funcții 
remunerate. Din lege reiese că acel 
ce cumulează două sau mai multe 
funcții de conducere, tehnico-admi
nistrative și de specialitate, în con
dițiile în care se simte în stare și 
dorește să le îndeplinească, iar or
ganizațiile respective sînt de acord 
cu aceasta, 1» poate îndeplini în 
continuare, optînd însă, în termen 
de 3b de zile pentru unul dintre sa
lariile cuvenite pentru exercitarea 
uneia din funcții.

Totodată avînd în vedete faptul 
că, nrin excepție, pot exista sec
toare și locuri de muncă în care 
atît interesele societății cît și do
rința unor snecialiști coincid, în ce 
privește prestarea unei munci peste 
programul de lucru, proiectul do 
lene prevede posibilitatea rezolvă
rii unor astfel de cazuri prin holă- 
rîri ale Consiliului de Miniștri, plata 
lucrătorilor respectivi făcîndu-se 
dună numărul de oro de muncă pros
tate sau în raport cu lucrările efec
tuate. Pentru această muncă lucră
torii nu vor fi considerați ca anga
jați permanenți, iar plata acesteia 
ntr va avea caracter de salariu pen
tru o a doua funcție.

Se va ajunge în arest fel ca fie
care lucrător să a:bă asigurat, așa 
cum e firesc, un singur loc de ni"'' 
că în calitate do anqajat permanent, 
remunerat cu un singur salariu, e- 
xercitarea unei alte munci după pro
gramul de lucru constituind o ex
cepție și nu o practică curentă șl 
cu caracter de masă cu nimic justi
ficată, asa cum ec-to acum.

Tovarăși deputați,
Proiectul de lene osie o expresie 

a faptului că socialismul fiind îm
potriva ona,;tar!smului mic burghez 
este totodată și împotriva lipsei de 
proporții rezonabile în repartiția veni
turilor. concepția sa în acest dome
niu fiind enunțată în principiul „de 
la fiecare după capacitățile sale, 
fiecăruia după munca sa". Acesta 
este spiritul ce străbate de la un 
caoăt la altul textul proiectului de 
leqe prezentat.

Măsurile prevăzute prin acest pro
iect de leqe fac parle, așa cum re
iese din expunerea făcută de tova
rășul Nicolae Ceausescu la recenta 
plenară a Comitetului Centra) al 
Partidului, din ansamblul de preo
cupări ale partidului și guvernului 
nostru pentru dezvoltarea democra
ției socialiste, — care fiind cea mai 
înalță formă de democrație cunos
cută tn istorie, nu poate fi numai 
o democrație politică ci și una eco
nomică și socială. Ele constituie o 
nouă dovadă a aplicării consecvente 
a principiilor repartiției și eticii so
cialiste în practica relațiilor sociale, 
un nou jalon pe drumul promovării 
cu energie a acestei orientări pe 
deplin înțelese și însușite de popor, 

îmi exprim convingerea că Marea 
Adunare Națională va adopta pro
iectul de lege și că aceasta va fi 
primită cu satisfacție de întreaga 
opinie publică d:n tara noastră.

Radio
DUMINICĂ 23 IUNIE

PROGRAMUL I :
6,00 Buletin de știri; 6,05 

Muzică ușoară; 7,00 Ora sa
tului; 7,40 Pagini din opereta 
„Camelot" de Loewe; 8,00 Ra
diojurnal. Sumarul presei. Bu
letin meteo-nitler; 8,15 Ilus- 

■ trate muzicale; 9,00 Radioma- 
gazinul femeilor; 9 30 Emisiu
ne de folclor; 9,50 Soliști șl 
orchestre de muzică ușoară;
10,15 Cîntă corni de copii al 
Radioteleviziunli; 10,40 Canțo
nete; 11,00 Buletin de știri; 
11,07 Noi înregistrări de mu
zică populară; 11,25 Cîntă Mar
gareta Pîslaru și Rick Nelson; 
12,00 De toate pentru toți;' 
12,55 Cinci minute cu poezia; 
13,00 Estrada duminicală; 14,00 
Radiojurnal. Buletin meteoro
logic; 15,00 Concurs cu pu
blic. Revista „Familia" și Iosif 
Vulcan; 16,00 Buletin de știri;
17,30 Varietăți muzicale; 18,00 
Melodii populare; 18,30 Mati
neu dansant; 19,00 Din discu
rile Anei Roja — Vasiliu; 19,30 
Concert de muzică populară; 
20,00 Radiojurnal. Sport; 20,10 
Orchestra de estradă a Radio- 
televtziunii; 20,25 Drag ml-e 
cîntecul și jocul; 20,40 Teatru 
radiofonic. Premiera „O nuntă 
de pomină", comedie de Ar- 
kanov și Gorin; 21,45 Melodii 
de Elly Roman; 22,00 Radio-1 
jurnal. Buletin meteorologic/ 
Sport; 22,20 Noutăți de muzi
că ușoară; 22,30 Moment poe
tic; 23,04 Ritm și grație; 23,40 
Muzică de jazz; 24,00 Buletin 
de știri; 0,05—5,00 Estrada 
nocturnă. Buletine de știri șî 
meteo-rutiere la OTele 1,00, 
2.00 și 4,00.

PROGRAMUL II:

6,00 Muzică populară; 6,30 
Buletin de știri; 7,00 Dansuri 
din opere; 7,15 In excursie cu 
melodiile dragi; 7,45 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier; 7,54 
O melodie în două interpre
tări; 8,00 Cîntece și jocuri 
populare; 8,15 Teatru radiofo
nic pentru copii: „Vacanța 
veselă"; 9.00 Pe întinsul pa
triei cu cîntec și joc; 9,30 Bu
letin de știri; 10,00 Selecțiuni 
din opereta „Sînge vienez" de 
Johann Strauss; 10 15 Muzică 
ușoară; 10.45 A 7-a artă. Pre
mierele săptămînli; 11,00 Con
certul capodoperelor; 12,31 
Orchestra Xavier Cugat; 12,40 
Recital de operă Nicolae Her- 
lea; 13,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 13,10 Orchestra 
de muzică populară a Radio- 
televiziunii; 13,35 Concert de 
prînz; 14.30 Unda veselă; 15,00 
Recital Amalia Rodreguez;
15.15 Folclor orășenesc; 15.30 
Caleidoscop muzical; 16,00 Me
lodii îndrăgite; 16,30 Emisiune 
de cîntece și jocuri; 17,00 Bu
letin de șliii; 17,15 Formațiile 
Gherhard Romer și Valențiu 
Grigorescu; 17,30 Reviste lite
rară radio; 18,20 Muzică ușoa
ră de Temistocle Popa; 18,40 
Cîntece și jocuri; 19,00 Bule
tin de știri; 19,05 Metronom 
'68 (reluare); 20,29 Muzică de 
dans; 21,00 Radiojurnal. Sport; 
21,10 Muzică ușoară; 22,10 Ro
manțe cu Cornelia Mihai sl 
Emil Costiniu; 22,30 Suită de 
ritmuri; 23.00 Radiojurnal; 
23,07 Cantata „Pescarul și ne
vasta" de Othmar Schoeck. 
Montaj muzical literar; 24,00 
De la tango... la tango; 0,30 
Jazz; 0,55—1,00 Buletin de 
știri. Buletin meteo-rutier.

LOTO
La Iragerea Loto din 21 iunie 1968 

au fost extrase din urnă următoa
rele numere :

84 10 42 22 47 81 79 86 54 39 
74 51.

Fond de premii : 813 980 tei.

DUMINICĂ 23 IUNIE

8,30 Ora exactă. Cum va fi vre
mea ? Gimnastica de învio
rare.

8,40 Pentru copii și școlari. Ex- 
lerra 68.

10,00 Ora satului.
11,30 TV pentru specialiștii din 

agricultură.
12,00 De strajă patriei — emisiune 

pentru militari.
12.50 Închiderea emisiunii de dimi

neață.
15,00 1 ele jurnalul de prînz.
15.15 Zig-Zag — lelemagazin du

minical.
17.50 Fotbal: Cehoslovacia — Bra

zilia. Transmisiune de Ia Bra
tislava.

19,45 Telejurnalul de seară.
20,00 Telesporl.
20,25 Rapsodia română. Lung e 

drumul Gorjului...!
21,00 Film artistic: ,,Pirafi cu fus

te".
22;20 „La volan".

Varietăți... fn viteză legală.
23,00 Telejurnalul de noapte.
23.15 închiderea emisiunii.

LUNI 24 IUNIE
17.30 Pentru noi iemeile.
18,00 Actualitatea industrială. .
18.30 Curs de limba franceză 

(lecfia a 22-a).
19,00 Alma Maler — emisiune pen

tru sludenji.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Pu

blicitate.
20,00 Trepte spre viitor.
20.20 Ce-afi dori să revedefi ?
20.45 Tele-Universitale. Istoria ci

vilizațiilor.
21.20 Teatrul universal contempo

ran. „Mariana Pineda" de 
Federico Garda Lorca.

22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emis.'inii.

MARȚI 25 IUNIE
17.30 Pentru cei mici. Prietenul 

nostru... Păcală.
18,00 TV pentru specialiștii din 

industrie.
18.30 Curs de limba engleză (lec

ția a 22-a).
19,00 Pentru tineretul școlar: A- 

casă la acad. Alex. Graur.
19.30 Telejurnalul de seară.

19,50 Buletinul meteorologic. Pu
blicitate.

20,00 Film serial: Thierry la Fron
de.

20,26 Opinia dumneavoastră...
20.45 Film artistic : „Ciocîrlia". 
22,08 Panoramic.
22.30 Divertisment muzical la două 

piane.
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

MIERCURI 26 IUNIE
10,00 Curs de limba franceză (lec

țiile 13 și 14).
11,00 Curs de limba rusă (lecțiile 

13 și 14).
12,00 TV pentru specialiștii din 

industrie.
12.30 închiderea emisiunii de dimi

neață.
17.30 Pentru copii. Ex-terra '68.
18,00 Telecronica economică. An

cheta TV : Avem timp liber? 
Cil ?.

18.30 Curs de limba germană (lec
ția a 19-a).

19,00 Club XX — emisiune pentru 
tinerei.

19.30 Telejurnalul de seară.

psntra 
săptămîna 
viitoare

19,50 Buletinul meteorologic. Pu
blicitate.

20,00 Soliști de muzică populară 
românească.

20.15 Translocalor.
20.45 Tineri inlerprefi de muzică 

ușoară.
21,09 Avanpremieră.
21.15 Telecinemaleca : „Cleo, de 

la 5 ia 7". Film de Agnes 
Varda.

22.45 Telejurnalur de noapte.
23,00 Închiderea emisiunii.

JOI 27 IUNIE
10,00 Curs de limba germană (lec

țiile 15 și 16).
11,00 Curs de limba spaniolă (lec

țiile 15 și 16).
12,00 Telecronica economică. An- 

cheta TV : Avem timp liber? 
' Cit ?

12.30 închiderea emisiunii de dimi
neață.

17.30 Curs de limba rusă (lecția 
a 20-a).

18,00 TV pentru specialiști.
18.30 Transmisiune sportivă. Polo: 

Dinamo București — Steaua. 
Finala Campionatului natio
nal.

19,30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. Pu

blicitate.
20,00 Film serial: Vikingii
20,26 Artă plastică.
20.45 Poșta TV.
21,00 Întrebări la care s-a răspuns... 

întrebări la care nu s-a răs
puns încă...

21,35 Teleglob.
22,00 Parada \edetelor. Caterina 

Caselli.
22.20 Liră — album de poezie.
22.45 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 28 IUNIE
10,00 Curs de limba engleză (lec

țiile 15 și 16).
11,00 TV pentru specialiști.
11.30 închiderea emisiunii de di

mineață.
17.30 Pentru cei mici.
18,00 Drumuri și popasuri.
18.20 Buletinul circulației rutiere.
18.30 Curs de limba spaniolă (lec

ția 22-a).
19,00 La porțile cunoașterii — emi

siune pentru tinerel. Chirur
gia naturii. 2

19,30 Telejurnalul de seară.
19,50 Rulelinu) meteorologic. Pu- ' 

hlicilale.
20,00 Actualitatea agricolă.
20,20 Studioul muzical.
20,45 Cărți și autori: „Inliusul"

rle Marin Preda.
21,00 Reflector.
21,15 Film artistic : „Omul cu tic- 

șa".
22.50 Tele jurnalul de noapte.
23,00 Închiderea emisiunii.

SlMBĂTĂ 29 IUNIE
17.30 Lumea ropiilor.
18,00 Stadion. I
18.30 Mult e dulce și Inimoasă — 

emisiune dc limbă română.
19,00 Pentru școlari. Noile aven

turi ale echina iului Val-Vir- 
lej.

19.30 Telejurnahrl dc seară
19.50 Buletinul meteorologic. Pu

blicitate.
20,00 Teh'-Fnciclonedia.
21,00 Festivalul de muzică ușoară 

de In Veneția.
22.00 Finlinile Bucureștiuluf.
22.10 Film serial: Campionii.
23,00 Telejurnalul de noapte.

15 închiderea emisiunii.
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Vizita tovarășului
Alexandru Bîrlădeanu

în Statele
Consiliului 
Alexandru 
Consiliului 

a

Unite vlce- 
de Miniștri

Bîrlădeanu
National al 
avut la 20 

• cu secretarul 
Dean Rusk. Cu 
loc un schimb 
relațiile d'ntre

WASHINGTON. — Trimisul spe
cial Agerpres, N. lonescu, trans
mite : Cu prilejul vizitei pe care o 
întreprinde 
președintele 
al României 
președintele
Cercetării Științifice 
iunie o întrevedere 
de stat al S.U.A. î 
acest prilej a avut 
de vederi privind 
cele două țări.

In cursul aceleiași zile, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Bîrlădeanu, a avut con
vorbiri cu Robert Weaver, secretar 
pentru problemele de locuințe șl 
•urbanistice, Harvard Samuels, subse
cretar al Departamentului comerțu
lui, Johns Leddy, asistent al secreta
rului de stat pentru problemele eu
ropene, precum șl 
Haworth, directorul 
nale de științe. In

cu dr. Leland 
Fundației națio- 
cursul convorbi-

Vietnamul de sud

examinate aspecte con- 
cooperării științifice și 

România și Statele

de Eugene 
stat pentru

Academiei

rit au fost 
crete ale 
tehnice între 
Unite, noi posibilități de extindere
a schimburilor în acest domeniu.

Aceste teme au fost abordate și 
cu prilejul dejunului oferit în onoa
rea oaspetelui român 
Rostow, subsecretar de 
probleme europene.

Seara, președintele
Naționale de Științe, Frederick Seitz, 
a oferit o recepție în cinstea vice
președintelui Consiliului de 
Alexandru Bîrlădeanu, și a 
lor de știință 
țese în vizita

La recepție 
nald Hornig, 
președintelui 
șl' tehnologie,
personalități proeminente ale vieții 
științifice americane. Au participat, 
de asemenea, ambasadorul Cornelia 
Bogdan și membri al Ambasade! ro
mâne Ia Washington.

români, care
în S.U.A.
au participat 
consilier special 

S.U.A. pentru
precum și numeroase

Miniștri, 
oarneni- 
îl înso-

dr. Do- 
al 

știință

Forțele patriotice au

pătruns din nou în

împrejurimile Saigonului
SAIGON. — Corespondenții de 

presă din Vietnamul de sud semna
lează în continuare intensificarea 
acțiunilor ofensive initiate de for- 

patriotice care au reușit din 
să pătrundă pînă în împrejuri- 
Saigonului. In noaptea de joi 
vineri, scrie corespondentul a- 

Associated Press citind un 
de cuvînt al comandamen-

țele 
nou 
mile 
.spre
genției 
purtător 
tulu.i militar american de la Saigon, 
!0 rachete au explodat în perime
trul bazei aeriene de la Tan Son 
Nhut și în apropierea suburbiei sai- 
gone'ze Gia Dinh. Este cel de al 
28-lea bombardament efectuat asu
pra împrejurimilor Saigonului de la 
data de 5 mai, cînd a început pu
ternica ofensivă a forțelor patrio
tice asupra capitalei sud-vietname- 
ze, menționează agenția France 
Presse. In același Htnp, ciocnirile 
dintre unitățile patriotice și unitățile 
americano-saigoneze au loc din ce 
tn ce mai aproape de capitală Cu 
numai cîteva ore înainte do bom
bardamentul cu rachete o companie 
a forțelor de ordine guvernamentală 
a lost surprinsă de o unitate a pa- 
triolilor la numai patru kilometri de 
centrul Saigonului.

Acțiunile ofensive alo patrioților 
sud vietnamezi continuă și în cele
lalte regiuni ale tării. Vineri dimi
neața a fost atacat cu obuze și mor- 
tiero aeroportul militar american de 
la Nha Trang (320 km de 
și baza militară 
Oua Viei, în
Peste 50 de obuze au căzut 
rlmetru! de la Oua Viat. Un 
zit de muniții a fost atins.

In 
vut 
tive 
tăți

culturală în regiunile eliberate din 
Vietnamul de sud, agenția VNA a- 
rată că deși au Ioc în continuare 
lupte, iar avioanele inamice între
prind raiduri de bombardament, In
stituțiile de cultură și învățământ 
funcționează în mod normal. Fiecare 
comună, fiecare district, fiecare pro
vincie din zonele eliberate dispune 
de școli.

In regiunile eliberate din Viet
namul de sud în anul 1965 existau 
aproape 5 000 de școli de învătă- 
mînt general, cu 
elevi. Agenția 
că această cifră 
numărul școlilor 
treaga Indochină 
liei coloniale.

aproape 500 000 de 
VNA menționează 
depășește cu mult 
și elevilor din în- 
în timpul dornlna-

Saigon) 
americană de la 

provin'cia Quang Tri. 
în pe- 
depo-

delta fluviului Mekong 
loc alte două ciocniri 
între trupele americane și uni

ate forțelor patriotice.

au a-
consecu-

*
HANOI. — Intr-un amplu repor

taj despre activitatea economică șl

socială se liniș- 
marilor orașe

Tieptal, c i'tația 
tește, iar străzile 
franceze sînt redate circulației. Ma
rile dispute care au frămîntat Fran
ța vreme de mai multe săptămâni 
părăsesc cadrul demonstrațiilor de 
stradă, pentru a deveni subiectele 
principale ale campaniei electorale. 
Lupta pentru reforme, pentru o în- 

a vieții sociale și politice, 
luat formele cele mai diver- 

decursul săptămînllor de cri- 
deplasează acum pe un plan 
și organizat, pe planul alege- 

universal. La 23
francezii se vor regăsi 

de vot, unde sînt 
prin sufragiul lor 
sau 
să

dezaprobă, ce 
se facă .și de

o consultare 
o importan- 
însemnătate 

însuși momentul crucial 
eve- 
pro- 

pe

sin t

nane 
care a 
se în 
ză. se 
precis
rilor, al sufragiului 
și 30 iunie, 
singuri în cabina 
chemați să Indtee 
ce anume aprobă 
cred că 'rcbuie 
către cine.

Este, deci vorba de 
elect uală care capătă 
tă deosebită. Această 
rezultă din
în care au loc alegerile, din 
nimeritele dramatice care le-au 
voc-at. din opțiunea hotărîtoare 
care o impun.

Din rolul covîrșitor pe care
chemate alegerile să-I joace derivă 
și importanta pe care diversele 
formațiuni pqlitice o acordă campa
niei electorale. Prin forța împreju
rărilor, este o campanie scurtă. Di
zolvarea vechiului parlament a fost

CAMPANIA
ELECTORALĂ DIN

WASHINGTON. — Vicepreședin
tele S.U.A., Hubert Humphrey, că
ruia observatorii politici îi acordă 
mari șanse pentru obținerea candi
daturii partidului democrat la ale
gerile prezidențiale din toamna a- 
cestiul an și-a reluat joi campania 
electorală printr-un 
la „Clubul 
Washington, 
remarcă în

discurs rostit 
național al presei" din 

Observatorii politici 
discursul lui Humphrey

©

PROVOCĂRI
ÎMPOTRIVA
CAMBODGIEI

NEW YORK. — Reprezentantul 
permanent al Cambodgiei pe lingă 
Organizația Națiunilor Unite, Huot 
Sambath, a adresat președintelui 
Consiliului de Securitate două scri
sori în care condamnă atacurile 
aeriene și terestre ale trupelor a- 
mericano-saigoneze și tailandeze 
împotriva tării sale. In urma atacu
rilor subunităților americano-sud-vi- 
etnameze în perioada 28 aprilie — 
2 iunie 1968, asupra unor instalații 
de frontieră, trei soldați cambod- 
gi<?) au fost uciși și numeroase 
soane civile rănite.

Documentele informează, de 
menea, Consiliul de Securitate
pre provocările agresive săvîrșite 
de subunități tailandeze în perioa
da 9—24 mal, în urma cărora au 
fost uciși 16 militari cambodgieni. 
Guvernul Cambodgiei, menționează 
Huoth Sambath, denunță toate aces
te acte agresive și cere încetarea 
tuturor provocărilor împotriva gra
nițelor sale.

per-

ase- 
des-

„Zilele mării“ 
în R.P. Polonă

VARȘOVIA. — In Polonia au 
început „Zilele mării", sărbătoare 
tradițională a marinarilor, construc
torilor de nave și pescarilor din 
întreaga țară.

In prezent de-a lungul întregului 
litoral maritim al țarii, de peste 500 
km, se dezvoltă instalațiile portua
re. Cele mai importante porturi și, 
totodată, șantiere navale, sînt cele 
de la Gdansk, Gdynia și Szczecin. 
Flota comercială poloneză are un 
deplasament de 1 540 000 tone, iar 
traficul portuar este de aproximativ 
11 000 de nave anual.

Violente ciocniri între studenți
și politie la Rio de Janeiro

— La U-
•din Rio 

produs joi

15 slu- 
rănifi dini re ca- 
aproximativ 500 
pentru a doua 
ci nd la Univer-

RIO DE JANEIRO, 
niversilatea federală 
de Janeiro s-au 
violente ciocniri intre politie
și studenții care au manifestat 
pentru majorarea landurilor a- 
locale invă/ămintului. 
denii au fost 
te 3 grav iar 
aresta/i. Este 
zi consecutiv
sitatea din fosta capitală bra
ziliană au loc demonstrații. 
Miercuri alte 42 de persoane 
au fost rănite in timpul vio
lentelor ciocniri dintre polifie 
și studenli. Autoritățile au pus

în stare de alarmă toate tor
tele polițienești ale statului 
Guanabara iar studenfii au ho- 
tărit la rindul lor să continue 
manifestațiile pînă cînd vor ii 
eliberafi colegii lor.

Manilestâtii studențești simi
lare au avut loc și în capitala 
stalului Uruguay unde politia 
a intervenit împrăștiind o ma- 
niiestatie studențească. Stu
denții protestau Împotriva in
troducerii stării de urgentă de 
către autorită/i în legătură cu 
greva generală și cu numeroa
sele manifestații studențești.

*

s. . 9

inu a rostiit nici-unfaptul că, deși 
cuvînt despre războiul din Vietnam 
el a subliniat că „în fata unei noi 
lumi America va trebui fără îndo
ială să-și revizuiască politica și să 
acorde o nouă ordine a priorităților". 
Nu este vorba de nimic altceva, a 
spus Humphrey, decât de necesita
tea de a revizui și dacă va fi ne
cesar de g modifica ordinea priori
tăților problemelor noastre, reparti
ția resurselor noastre, structura și 
cadrul în . care noi activăm. Statele 
Unite, a declarat el, nu vor putea 
să rezolve problemele viitoare 
că „nu vor recunoaște această 
cesitate".

Vicepreședintele S.U.A. a pus,
asemenea, accentul pe două obiec
tive — justiția socială și ordinea 
— care sînt, după 
dispensabile pentru 
Printre măsurile pe 
conizează în acest
carea cu toată vigoarea 
în caz de tulburări", o 
severă reglementînd posesiunea ar
melor de foc, precum și combaterea 
contrabandei.

da-
ne-

de

părerea sa, in- 
Statele Unite, 

el Ie pre- 
sînt „apll- 
a legilor 
legislație

care
sens

precipitată de evenimente și statele 
majore ale partidelor nu au avut de- 
cît un foarte 
tească marea 
rea voturilor 
flata în joc 
activ și decis

scurt răgaz să pregă- 
bătălie pentru obtine- 
alegătorilor. Miza a- 
determlnă caracterul 
al luptei fiecărei gru-

COMENTARIUL ZILEI

caracterizeze

a corpului e- 
fi nemulțumit

— din motive 
obțină favoa- 
și să-și îmbu- 
parlamentară. 

au un 
de precis : 

Adunare 
stabile 

Se știe că în trecuta 
guvernul

pari pentru voturi, ceea ce face ca 
o vie animație să 
campania electorală.

Convocarea la urne 
lectorat nu pare să
pe vreuna din formațiunile politice 
principale ale Franței. De fapt, fie
care dintre ele speră 
evident diferite — să 
rea corpului electoral 
nătătească poziția
Grupările guvernamentale 
obiectiv cît se poate 
constituirea în viitoarea 
Națională a unei majorități 
și coerente.
adunare guvernul dispunea de o 
majoritate foarte fragilă, adesea in
stabilă, uneori greu de -strunit. Este 
tocmai ceea ce generalul de Gaulle 
remarca sintetic în cunoscuta sa a- 
preciere că fosta adunare „avea 
încă de Ia început vocația de a ft 
dizolvată". Pentru a realiza majorl-

latea pe care o doresc, conducăto
rii formațiunile guvernamentale pre
conizează o tactică electorală care 
să ralieze sub drapelul lor perso
nalități diverse, de la stînga ca și 
de la dreapta gaulilismului. Un e- 
fort intens este depus în special 
pentru culegerea celor aproximativ 
un mTion de voturi ale francezilor 
repatriati din Algeria. In acest sens, 
se remarcă o subită îngăduință față 
de foștii lideri ai O.A.S., mișcare 
paramilitară și teroristă care s-a 
opus violent politicii generalului de 
Gaulle în problema algeriană. In 
această îngăduință și în obiectivele 
electorale care o dictează trebuie 
găsită probabil explicația prezentei 
la Paris a lui Georges Bidault și a 
eliberării din închisoare a genera
lului Salan.

Stânga se prezintă la apropiatele 
alegeri cu un capital politic 
stantial completat de succesul 
cărli revendicative. Obiectivul 
damental al partidelor stângii
de a oferi alegătorilor francezi o 
alternativă Ia actualul regim. O bu
nă parte din componentele acestei 
alternative sînt cunoscute, dar con
turul ei deplin nu a putut fi fixat 

’ din cauza refuzului Federației stîn
gii democrate și socialiste de a pro- 

. ceda împreună cu P.C. Francez Ia 
elaborarea unui program comun de 
guvernare. P.C. Frances se pronun-

sub- 
miș- 
fun- 
este
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Va reuși Leone în tentativa sa ?
săptămini după de- 

crizei guvernamen- 
Republicil 

a

senatorului 
Potrivit ia
ci acceptat,

zează pe punctele de vedere 
exprimate de partide, înseam
nă că Leone va repeta expe
riența negativă de săptărnina 
trecută, a liderului partidului 
său, Mariano Rumor, care a

■îl

La două 
clanșarea 
laie, președintele 
italiene, Giuseppe Saragat,
încredințai mandatul formării 
noului cabinet 
Giovanni Leone, 
zanfelor, Leone
sub rezervă, urmind ca peste 
cileva zile să dea un răspuns 
pozitiv sau negativ, după ce 
se va inlilni cu reprezentanfii 
partidelor și va accepta sau 
nu, condițiile puse de acestea.

Giovanni Leone încearcă să 
formeze 
tie, de 
serviciu, 
cind se 
borarea
lini, socialiști 
dar se pare că această cola
borare va fi reînnoită abia 
in toamnă, după congresul so
cialiștilor. Dacă previziunile 

. privind noul guvern se ba

CORESPONDENTA
T

de guvern — de tranzifie, de 
expectativă sau „monocolore" 
provizorii — au reprezentat 
momente critice în viala po
litică a tării. Așa s-a intîmplul 
în I960 — guvernul Tambroni 
ca și în 1963 — guvernul pre
zidat de același Giovanni Leo
ne, iar motivul acestor nercu- 

in docu- 
Comunisl 
Socialist 

Proletare,

un guvern de tranzi- 
expectativă sau de 
care să dureze oină 
va putea relua cola- 
intre democrat-creș- 

și republicani,

fost conslrins să constate că 
nu există condiții pentru reali
zarea unui nou guvern de 
centru-stinga. Obiecțiile care 
vin din partea tuturor parti
delor ar putea inltrzia din 
nou formarea noului guvern.

Nu este pentru prima dală 
cind
cest gen pentru formarea unui 
nou guvern. Asemenea tipuri

șite, se subliniază 
mentele Partidului 
Italian și Partidului 
Italian al Unității
este că personalitățile politice 
nu fin seama de 
alegerilor, respectiv 
nia a peste 30 la
alegători, atunci cind 
asupra posibilităților de gu
vernare a tării.

rezultatele 
de opi- 

sută din 
decid

se caută formule de a- Giorgio
Corespondentul

PASTORE
Aqerpres la
Roma
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OBwbirile fetr® rwratati
R. 0

PARIS. — „Pînă în prezent, 
vorbirile oficiale de la Paris nu au 
făcut progrese", a declarat purtăto
rul de cuvînt al delegației R.D. Vi
etnam, Nguyen Thanh Le, în cursul 
unei conferințe de presă ținute vi
neri du.pă-amiază. 
răspunzînd 
dentilor de presă, 
părți, după nouă ședințe 
vorbirilor, înțeleg 
lor respective". Purtătorul de 
vînt a declarat în continuare 
„deoarece partea americană 
să înceteze 
toate celelalte aote de război împo
triva teritoriului R.D. Vietnam, con
vorbirile oficiale între reprezentan
tul R.D. Vietnam și cel al S.U.A. nu 
s-au putut ocupa de alte probleme 
interesând cele două părți. Partea a- 
merioană trebuie să poarte întreaga 
răspundere pentru acest lucru".

Vineri, reprezentantul guvernului 
S.U.A. la convorbirile oficiale, Ave-

rell Harriman, a părăsit Parisul ple- 
cînd la Washington, unde va rapor
ta președintelui Johnson asupra 
desfășurării convorbirilor.

GUINEEA PORTUGHEZĂ

O subunitate a Armatei de 
eliberare a Guineei „portu
gheze" pornind într-o misiune 
de luptă.

INDIA

Sesiunea
Consiliului
unității
naționale»

El a adăugat, 
întrebărilor corespon- 

că „cele două 
ale con-

acum pozițiile 
cu
că 

refuză
bombardamentele și

tă în mod hotărît pentru un gu
vern de unitate al forțelor stîngii 
care să ducă la îndeplinire un vast 
program de reforme sociale și poli
tice menite să înnoiască societatea 
franceză. Tactica electorală a stîn
gii este stabilită : la primul tur de 
scrutin fiecare formație își va pre
zenta proprii candidați, urmind ca 
în al doilea tur de scrutin întrea
ga stîngă să sprijine pe candidatul 
el cel mai bine plasat în primul 
tur.

In fine, există o 
cu o pondere pînă 
dar care speră să 
mente șovăielnice 
guvernamental, cît 
poziției de stînga. 
formația Centrului
tuată mai cijrînd la fireaP'ta 
la centru, care desfășoară o canina- j 
nie foarte activă. Acțiunea centrului ț 
este oarecum în interesul grupări- . 
lor guvernamentale si tocmai de a- i 
ceea acestea d'n urmă
mai mult sau mai puțin vizibil. La 
nevoie, centrul ar putea să 
tuie rezerva necesară 
tuirea unei maiorităti 
tale.

Toate pronosticurile 
hazardate.
care 
ta t-o 
rînd
rareori 
turnări 
zervă oare consultările de la sfîrși- 
tul luni

formație politică 
în prezent mică, 

atragă unele ele- 
atit dt-n lagărul 
și din cel al o-
Este vorba de 
democratic, sl- 

dec.ît

îl curtează

consti- 
pentru consti- 

qu vernamen-

sînt. evident, 
Efervescența politică pe 

ult'mete evenimente a susci- 
fa.ee ca reacția alegătorului de 
să fie imprevizibilă. Oricum, 

în Franța s-au petrecut răs- 
electnrale de amploare. Re-

i surpriza unei excepții ?

N. RATEȘ

sesiunea
Acest 

an ut 
ro- 

partiide 
să dezbată o sa
de stat. Convoca- 
fost determinată 

incidentelor dintre
Consiliului a 

recrudescenta

DELHI. — In orașul indian Srina
gar și-a deschis lucrările 
Consiliului unității naționale, 
organism, oare a fost creat în
1961 de Nehru, și reunește pe 
prezentanții principalelor 
politice, urmează 
rie de probleme 
rea 
de
musulmani și hinduși, acțiuni, căre, 
potrivit aprecierilor observatorilor 
politici de la Delhi, sînt de natură 
să submineze unitatea tării 
nează dezvoltarea statului 
independent.

După cum se știe, în anii 1966,
1967 și în primele luni ale anului
1968 s-a înregistrat un nou val de 
incidente în India, determinat de 
controversele religioase.

Chiar în ajunul convocării sesiu
nii Consiliului unității naționale, în 
țară s-au semnalat mi incidente 
soldate cu morți și răniți.

și frî-
indian

Radioreceptor minuscul
TOKIO. — Firma japoneză „Mat

sushita Electric Company" a făcut 
cunoscut că a realizat primul aparat 
de radio atașat la un ceas de mînă. 
Minusculul radioreceptor are di-

menslunile de 5 cm pe 4,5 cm și 
grosimea de 1,8 cm. El este alimen
tat de două microacumulatoare cu
o durată de funcționare de 16 ore.

Stare de alarmă în
DELHI. — In statele din nordul 

Indiei au fost luate măsuri urgente 
de prevenire a invaziei lăcustelor 
în urma știrilor privind prezenta a- 
cestora în Africa și Orientul Apro
piat. Centrul guvernamental de com
batere a lăcustelor din Delhi a pus 
în stare de alarmă sucursalele sale 
de la granițele de vest ale statelor 
Rajasthan și Punjab, cerîndu-Ie să 
fie gata pentru exterminarea aces
tor insecte. Valul de lăcuste care 
se anunță că se îndreaptă 
dia provine din teritoriile 
lui, Arabiei Saudite și 
unde se duce actualmente

MOSCOVA. In

nordul Indiei
campanie de exterminare a acesto
ra sub auspiciile Organizației Na
țiunilor Unite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.). In vederea a- 
cestei campanii internaționale au lost 
alocate fonduri în valoare de 
285 000 dolari.

spre In- 
Yemenu- 
Somaliei, 
o masivă

Uniunea

Sovietică a fost lansat la 21
iunie satelitul artificial al
Pământului „Cosmos-228", des-
tinat continuării cercetărilor
în spațiul
programului

Aparatajul

cosmic conform
anunțat.
instalat la bor-

dul satelitului funcționează

Sfarea săițăfăfii 
iui Blaiberg

CAPETOWN. — Ultimul buletin 
medical dat publicității de spitalul 
„Groote Schuur" menționează că. 
starea sănătății celebrului pacient 
Philip Blaiberg continuă să se 
lioreze treptat.

Doctorii care îl tratează

aiuo-

sînt
„satisfăcuți de progresele pe 
le înregistrează", se afirmă în 
letinul medical.

care
bu4

Mari inundații m Extremul Orient Sovietic
VLADIVOSTOK. - Ploile toren

țiale care cad de cinci zile în par
tea de sud a ținutului Primorie din 
Extremul Orient Sovietic, au prici
nuit inundații pe mari suprafețe a- 
coperite cu culturi agricole. Multe 
poduri au fost avariate și circula
ția rutieră a fost întreruptă. Joi spre 
seară, ploile au încetat, dar primej
dia de Inundații continuă să fie foar
te serioasă, relatează agenția TASS.

In toate regiunile rurale și în ora
șele din partea sudică a ținutului 
Pritnorie au fost constituite comisii 
pentru combaterea inundațiilor. In 
întreprinderi au fost organizate gărzi 
permanente.

Puternic
incendiu

Accident tragic
NEW 

.principala 
•Howrah 
nuri de 
tului 6 
iar alte

DELHI.
gară

— s-au 
pasageri.

persoane
24 au fost rănite.

— Joi seara, în 
din Calcutta — 
ciocnit două tre-
In urma acciden- 

și-au pierdut viata,

PRÎNZUm ORIGINALE
CAPETOWN. — Cei mai eminent! 

psihiatri australieni iau parte în 
fiecare an la unul dintre cele mal 
originale prinsuri, cînd se degustă 
„reptile prăjite". Este o manifestare 
tradițională în Insula Groote Eylandt 
situată în partea de nord a Austra-

liei. Meniul constă în python la gră
tar, friptură de iguana, broască țes
toasă de mare și... arici de mare. 
Pentru „gurmanzi" sau cei cu sto
macurile mai încăpătoare meniul ește 
completat cu cartofi dulci, bulbi de 
nuferi și faguri de miere de albine.

SYDNEY. — Un puternic in
cendiu u distrus cinci vile clin 
suburbiile orașului australian 
Sydney. Doi tineri căsătoriți 
au pierit în timpul incendiu
lui, iar 10 persoane an fost ră- ; 
nite. Focul, pus după cum se . 
presupune de un incendiator, 
a cuprins cu repeziciune scă
rile, blocind in locuințe 40 
persoane care au fost salvate 
de pompieri pe scările exten
sibile ale mașinilor. Se consi
deră că este unul dintre cele 
mai puternice incendii care a 
fost înregistrat in acest oraș, 
în cursul ultimilor 20 de ani.
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