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ÎN ZIARUL DE AZI:Organizația de partid 
din cooperativa agricolă 
să militeze pentru 
îndeplinirea tuturor 
obligațiilor contractuale!

Premiere

cinematografice

Festival de comedie

la teatrul radiofonic

Festival

al tineretului

DIMENSIUNI INDUSTRIALE
Șl URBANISTICE 
ALE NOULUI PITEȘTI

în toate marile transformări înnoitoare pebrecute în ultimul sfert de veac în viața satelor se materializează, alături de roadele hărniciei țărănimii, eforturile pline de abnegație ale clasei muncitoare, sprijinul multilateral al statului socialist. Mașini agricole, credite avantajoase, îngrășăminte chimice, mii de școli, dispensare și cămine culturale, construite la sate, numeroase cadre de specialiști cu pregătire superioară, posibilități largi asigurate fiilor țărănimii de a urma cursurile învă- P "hîntului de toate gradele — iată doat cîteva ilustrări ale acestui ajutor frățesc care a contribuit la cimentarea alianței muncitorești-țără- nești, temelia de nezdruncinat a orînduirii noastre.Spre a concretiza felul în care ajutorul clasei muncitoare, al statului socialist a contribuit la ridicarea agriculturii Bihorului, voi aminti cîteva cifre care mi se par concludente. Dacă în urmă cu 20 de ani, în județul nostru existau doar 50 de tractoare, acum pe cîmpiile cooperativelor agricole de producție din Bihor lucrează aproape 2 100 de tractoare, peste 1 000 de combine, mai mult de 1 500 de semănători mecanice de grîu și porumb, precum și alte mii de mașini agricole. Cantitatea de îngrășăminte, chimice administrată numai în ultimii cinci ani pe ogoarele Bihorului a crescut de la 6 000 la 23 000 tone. La indicația conducerii partidului au fost începute vaste lucrări de hidroameliorații în Valea Ierului, unde urmează să fie ferite de efectele excesului de umiditate 19 283 hectare. Totodată, ai unul de canale, precum și lacuri.^ de acumulare de la Simian și Galoșpetreu, aflate în construcție, vor crea posibilitatea irigării altor sute de hectare. Numai în ultimii patru ani, cooperativele agricole din județ au primit din partea statului credite în valoare de peste 53 000 000 lei. Astăzi, în așezările rurale ale Bihorului lucrează 300 specialiști agricoli, 742 medici umani și 5 575 cadre didactice, în timp ce în 1938 se aflau doar trei ingineri agronomi și 270 medici umani, dintre care majoritatea la Oradea.Acest sprijin multilateral primit din partea statului socialist, însu- mînd eforturile clasei muncitoare și intelectualității, își găsește ecou în grija neslăbită a țărănimii bihorene pentru asigurarea bunei aprovizionări cu produse agro-alimentare a populației orășenești. Prin îndeplinirea riguroasă a obligațiilor contractuale. cooperativele agricole beneficiază de numeroase avantaje oferite de stat, printre care siguranța desfacerii întregii producții contractate, prețuri avantajoase și stabile, fapt ce se răsfrînge pozitiv asupra dezvoltării de ansamblu a unităților respective. Amintesc dintre cooperativele agricole care au realizat progrese substanțiale în întărirea lor economico-organizatorică prin livrarea legumelor în cantitățile și la termenele stabilite prin contract, pe cele din Roșiori, Mihai Bravu, Borș, Diosig, Salonta, Homorod, Sălacea și altele. Merită relevat că organizațiile de partid exercitat un pra modului conducere se îngrijesc de înfăptuireadin aceste unități au control sistematic asu- în care consiliile de

Victor BOLOJAN, prim-secretar al Comitetului județean de partid, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean provizoriu Bihor
gent asupra felului în care consiliile de conducere și-au îndeplinit obligațiile privind aprovizionarea orașelor.Nu este scutit de răspundere nici biroul comitetului județean de partid, care nu a intervenit la timp și cu energie spre a pune capăt a- cestei practici, trezind din inerție și pasivitate Uniunea județeană a coo-
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măsurilor privind sporirea producției. legumicole prin extinderea irigațiilor, efectuarea la timp și în bune condiții a lucrărilor de întreținere a culturilor. în același timp, comuniștii au desfășurat o intensă muncă politică de masă explicînd cooperatorilor nu numai avantajele materiale pe care le obțin prin valorificarea către stat a legumelor și fructelor, dar și îndatorirea cetățenească de a asigura aprovizionarea orașelor cu produsele agricole la prețuri accesibile, combătînd tendințele unor producători de a obține cîștiguri suplimentare prin urcarea prețurilor. Respectarea de către numeroase cooperative agricole din județ a obligațiilor contractuale asumate față de stat ilustrează dezvoltarea conștiinței socialiste a țărănimii cooperatiste, este răspunsul dat efortului și muncii pline de abnegație a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, grație cărora nu numai că se asigură buna aprovizionare la prețuri stabile a satelor cu produse industriale, dar prețul de vînzare al multora dintre acestea 
a fost redus substanțial în ultimii ani.Nu putem însă trece cu vederea faptul că, în timp ce majoritatea țăranilor cooperatori și producătorilor individuali înțeleg că, în condițiile 
orînduirii noastre, singurul izvor al 
belșugului este hărnicia, munca cin
stită, lucrarea gospodărească a pă- 
mintului, folosind mai bine mașini
le, utilajele, sistemele de irigații, a- 
plicînd metode agrotehnice avansa
te, unii producători socotesc că e mai avantajos să profite de pe urma efectelor secetei, practicînd prețuri de speculă. Nu ne putem împăca cu faptul că, deși cooperativele agricole au contractat cu 7 530 tone mai multe legume și fructe decît anul trecut, unele dintre ele se eschivează sub diferite pretexte de a-și realiza obligațiile contractuale. Neachitarea obligațiilor contractuale nu s-a datorat cîtuși de puțin lipsei de produse, sau secetei, ci tendinței unor consilii de conducere de a profita de o „conjunctură favorabilă" spre a realiza venituri suplimentare în dauna populației de la orașe. în loc să-și achite obligațiile față de stat, cooperativa agricolă de producție din Episcopia Bihor și-a valorificat legumele și fructele direct pe piață, la prețuri mai ridicate, în dezavantajul cumpărătorilor, iar cea din Oșorbei n-a livrat unităților de stat pentru fondul pieței decît 500 kg ceapă verde, față de 3 tone cit contractase inițial, din 50 tone de cartofi timpurii a livrat doar 9 tone, iar din 10 tone de cireșe numai tone.O mare răspundere revine în ceastă privință partid din aceste cole de producție citat un control

Privită din oricare colț 
al orașului, panorama Pi- 
teștiului ți se înfățișează 
dens punctată de schele 
înalte. Sînt schelele noilor 
obiective industriale și ale 
edificiilor social-culturale, 
aflate aici în plină con
strucție. Se poate spune, 
fără exagerare, că orașul 
este astăzi împînzit în 
nord, în sud, în toate păr
țile, de numeroase șantiere. 
Fonduri de investiții de 
mai multe miliarde de lei 
sînt alocate în actualul 
cincinal pentru dezvoltarea 
economică și socială a Pi- 
teștiului.

Cîți muncitori construc
tori sînt în Pitești ? Numă
rul lor este aproximat a fi 
echivalent cu populația 
orașului de acum trei de
cenii (circa 20 000). Sau, 
altfel spus, în prezent fie
care al treilea cetățean al 
orașului este constructor. 
Cu toții fac parte din su
tele de mii de lucrători din 
construcții care închină 
munca lor asiduă înfăp
tuirii programului de in
vestiții prevăzut de Con
gresul al IX-lea al par
tidului.

Să-i urmărim mai în
deaproape pe constructorii 
piteșteni, alegîndu-ne iti
nerarul cîtorva din marile 
șantiere ale orașului. în 
partea de sud se profilează, 
în contururi din ce în ce 
mai pronunțate, un impor
tant obiectiv industrial: 
combinatul petrochimic. 
Prin intrarea sa în pro
ducție, în 1970, se va ob
ține o producție anuală care 
valoric înseamnă întreaga 
producție industrială a Pi- 
teștiului realizată cu doi 
ani în urmă. Dar combi
natul petrochimic nu este 
singurul: aici se mai află 
o uzină de negru de fum,

intrată din plin în exploa
tare, precum și o rafinărie, 
care se găsește într-un sta
diu avansat de construcție.

Circa 11 000 de construc
tori și montori lucrează la 
ridicarea acestei noi cetăți 
a petrochimiei românești, 
căreia în prezent ei îi dau 
linii tot mai definitorii. De 
cîteva zile aici domnește 
atmosfera pregătirii unei 
importante premiere indus
triale : intrarea în produc
ție a complexului de piro- 
liză — prima mare unitate 
a combinatului. Cercetând 
date, cifre, 
cluzia că, 
concentrat, 
constructori 
este hotărît 
men în funcțiune toate in
stalațiile. Nu lipsesc nici 
preocupările legate de re
ducerea costului lucrărilor 
de construcții, concomitent 
cu îmbunătățirea 
lor. Mulți dintre 
înalță acest nou 
sînt veterani ai 
noastre șantiere ;
etapă a vieții lor a coincis 
cu o nouă realizare înscri
să pe harta economică a 
țării. Să facem cunoștință 
cu cîțiva dintre ei.Ing. lescu : 
cenicia 
zeni și 
fără exagerare, că aceste 
șantiere au fost cel mai 
bun sfătuitor în alegerea 
meseriei. Acolo am deprins 
tenacitatea constructorului 
și tot acolo am înțeles fru
musețea muncii în mijlocul 
naturii și sub cerul liber. 
Acum sînt inginer con
structor și meseria 
ta nu aș schimba-o 
nimic în lume".

„Băiatul meu a 
mare șantier

ajungi la con- 
într-un efort 
colectivul de 

și montori 
să dea la ter-

calității 
cei care 
obiectiv 
marilor 
fiecare

Cristian Stăncu- 
„Mi-am început li
la Bumbești-Live- 

Salva-Vișeu. Afirm,

Balticii(Continuare în pag. a II-a)
crescut

aceas- 
pentru

via la țărmul
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spune I. Cristescu, in pre
zent maistru pe șantier 
(după ce a muncit la Ag- 
nita-Botorca, Ceanu Mare, 
apoi la Combinatul side
rurgic de la Galați, la Bu
zău, la București). Amin
tiri ? Se întrecea cu târnă
copul și lopata pe primele 
șantiere ale tineretului. Pe 
marile șantiere de astăzi ? 
Cu înaltul lor grad de teh
nicitate. Veteranul I. Cris
tescu, ca și alții ca el, nă
zuiește să-și însușească o 
înaltă calificare. Și, perso
nal, mai are o dorință : să 
nu se despartă de șantier 
pînă nu-și va vedea fecio
rul inginer constructor.

Nu mai puțin interesantă 
este și biografia lui Victor Năstăsescu, conducătorul 
de astăzi al unuia dintre 
șantierele combinatului. A 
trecut prin Salva-Vișeu, 
a lucrat la ridicarea Com
binatului de îngrășăminte 
azotoase de la Tg. Mureș.

Trei biografii de con
structori care muncesc cu 
dăruire pe unul din ma
rile șantiere ale cincinalu
lui. Și ca ei sînt numeroși 
constructori pe șantierele 
Piteștiului. Ne aflăm în 
nordul orașului, spre Gă- 
vana. Aici, același freamăt 
de muncă creatoare. Se 
construiește o adevărată 
zonă industrială „a bunu
rilor de larg consum". Ea 
cuprinde multe obiective 
în construcție, între care 
un combinat pentru arti
cole de cauciuc, o fabri
că de stofe, o fabrică 
de bere, una de pîine, alta 
de conserve, o nouă fila
tură și o țesătorie în cadrul 
întreprinderii „Textila".

Punctăm munca con
structorilor . din această 
zonă printr-o informație, 
credem, substanțială, de pe 
unul din șantiere ■- și anu
me, cel de la întreprinde
rea „Textila". După cum 
arătam, aici se desfășoară 
ample lucrări de dezvol
tare. Obiectivul central al 
colectivului șantierului: 
scurtarea termenelor de 
intrare în funcțiune a o- 
biectivelor. Dovada ? La noua filatură, lucrările sînt 
în avans cu
ce privește țesătoria se 
preconizează ca întreaga 
capacitate să fie dată în 
funcțiune la sfîrșitul 
tui an, în loc de 30 
1969. Primează buna 
nizare a muncii și
disciplină în producție a 
constructorilor. Experiența 
lor demonstrează convin-

9 luni. Iar în
aces- 
iunie 
orga- 
înalta

gător că este pe deplin po
sibilă execuția unui mare 
volum de lucrări, așa cum 
a indicat conducerea de 
partid, încă din primele 
luni ale anului.

Iată-ne și pe șantierul 
Uzinei de autoturisme de 
la Colibași, lîngă Pitești. 
Construcția pare o adevă
rată bijuterie. Eforturile 
constructorilor și montori- 
lor de aici merită toată 
lauda. Căci nu este ușor să 
defrișezi, pe timp de ploaie 
sau îngheț, pădurea secu
lară în care a fost ampla
sată uzina ; să aduci în ini
ma codrului apa sau linia 
electrică de înaltă tensiu
ne ; să realizezi dantelă
ria de fier și beton, să 
montezi agregate, să con
struiești acest tot care este 
uzina, așa cum arată ea 
astăzi. Șantierul de aici a 
solicitat din plin gîndirea 
și experiența celor mai 
destoinici 
S-au aplicat metode noi 
pentru confecționarea unor 
schele rulante, cu ajutorul 
cărora operațiile de mon
tare a foilor necesare la 
închiderea halelor și vop
sirea lor s-au efectuat ra
pid și economic, au fost 
rezolvate probleme legate 
de raționalizarea unor lu
crări grele.

Din peisajul nou al ora
șului nu lipsesc schelele 
blocurilor care îmbogățesc 
mereu „zestrea" lui urba
nistică. Harnicii construc
tori au ridicat, la princi
palele porți de intrare, două 
noi cartiere de locuințe, în- 
sumînd multe mii de apar
tamente. Alte mii de apar
tamente — imaginea orașu
lui de mîine — sînt acum 
în lucru sau pe planșeta 
proiectanților. 
cartiere noi ; 
principale ale 
parc Trivale; centrul târ
gului de odinioară cunoaște 
și el importante prefaceri 
urbanistice. întregul oraș 
este brăzdat la ora actuală 
de șiruri de tranșee, care 
alcătuiesc alte poziții de 
ofensivă : 
crări de 
moficare 
apă.

Prin munca lor fără pre
get, harnicii constructori 
traduc în viață amplul pro
gram de. investiții al cinci
nalului, contribuind la pro
gresul economic și social al 
țării, la propășirea Româ
niei socialiste.

constructori.

Vor apărea 
pe colinele 
: vestitului

sînt masive lu- 
canalizare, ter- 
și alimentare cu

1.5a- deorganizațiilor cooperative agri- care nu au exer- sistematic și exi

Instalații ale Combinatului petrochimic din Pitești. Vedere panoramică Gheorghe CÎRSTEA corespondentul „Scînteii

Telegramă
Tovarășului WLADYSLAW GOMULKA

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului MARIAN SPYCHALSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Datoram astronomilor noțiune nouă : „ecuația personală". Este, poate, mai de grabă o metaforă sugestivă, decît un termen științific riguros. în semnificația inițială, ea exprima în- tîrzierea, variabilă și imprevizibilă, cu care un corp ceresc își înfăptuia trecerea la meridian. Cu timpul, însușită și de psihologie, sfera noțiunii s-a lărgit, înglobînd toate elementele de relativism și incertitudine ce izvorăsc am subiectivismul omului. „E- cunția personală" exprimă astfel trăsăturile lui cele mai particulare, fizionomia lui psihică, insuficient cunoscută încă, și deci dc natură să genereze acțiuni imprevizibile.Or, în cadrul noilor organe de conducere — mă refer la recenta hotărîre privind înființarea comitetelor de direcție ale întreprinderilor și organizațiilor economice de stat — sînt chemați să colaboreze oameni cu variate structuri psihice, cu „ecuații personale' diferite. Misiunea lor este de a înlocui vechea conducere și răspundere unipersonală cu o conducere și răspundere colectivă. Ținta urmărită este asigurarea unei cuprinderi mai largi a problemelor specifice, înlăturarea subiectivismului în elaborarea deciziilor conducerii și, în genere, optimizarea lor. Dar aici, în .confruntarea cu numeroasele probleme — organizatorice, tehnice, economice, sociale — se vădește că, pe lîngă com-

petența profesională a par- ticipanțilorj o importanță deloc neglijabilă revine factorilor psihologici. E- laborarea unor decizii opti-
drul colectivului de conducere a unui climat psihologic propice, cît și însuși procesul de elaborare a deciziilor.

DE LA „ECUAȚIA
PERSONALĂ"
LA DECIZIA
COLECTIVA

opinii

me, verificabile prin practica concretă, ridică deci și probleme de tehnică uma
nă. Sînt probleme care privesc atît asigurarea în ca-

Viața ne arată că în orice colectiv, în confruntarea opiniilor, ideilor, concepțiilor, un rol însemnat joacă diferențele structură

temperamentală, de caracter și de personalitate, însușirile intelectuale, volitive ale participanților. Pe baza acestor „diferențe de nivel" se conturează în orice grup o mișcare interioară, concretizată prin „afinitate" sau „respingere", prin simpatii sau antipatii, ducînd rea coeziunii grupului, fie rea structurii în ultimul grupul continuă să ființeze ca o unitate formal constituită, el nu mai acționează nici unitar, nici eficace.Timp de cîțiva ani, lectivul de cercetare care fac parte a ținut observație sociometrică serie de grupuri constituite. S-a că, în mod normal, toate grupurile tindeau spre accentuarea coeziunii lor, ori de cîte ori era favorizată de cadrul material și social comun, de obiectivul comun urmărit. Sînt aceleași temeiuri care, nu întîmplă- tor, duc la legături strînse între oameni, persistînd o viață întreagă, cum sînt cele ce se nasc în internatul școlar, în timpul stagiului militar, pe șantiere etc.Cercetările au scos în e- vidență faptul că, în cadrul grupului, unii indivizi pot fi identificați drept „centri de coeziune", întrucît se disting prin trăsături pozitive de caracter și prezintă
Valeriu CEAUȘU psiholog

fie la întări- interne a la destrăma- sale. Desigur, caz, chiar dacă
co-din sub o organic constatat

(Continuare în pag. a II -a)

Tovarășului JOZEF
Președintele Consiliului de Miniștri

CYRANKIEW1CZ
al Republicii Populare Polone

VARȘOVIADragi tovarăși,In numele Comitetului Central alConsiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și poporului polonez calde felicitări cu ocazia celei de-a XXIV-a aniversări a zilei renașterii Poloniei.Poporul român se bucură din inimă de realizările obținute de poporul prieten polonez în construcția socialistă și îi urează noi succese în opera de înflorire multilaterală a patriei sale.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre P.C.R. și P.M.U.P., dintre R. S. România și R. P. Polonă vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste și mișcării comuniste internaționale, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Partidului Comunist Român, al

NICOLAE CEAUȘESCU, 
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
România

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

Poporul japonez 
pretinde dreptul

la o reală securitate■

CORESPONDENȚA DIN TOKIO DE LA FLOREA ȚUIU

Disputa în legătură cu tratatul de securitate japono-american — cu doi ani înainte de scadența a- cestuia — deține capul de afiș al actualității politice din Japonia, în presă, ce, lor, problema relațiilor politico- militare cu Statele Unite revine cu insistență ca punct-cheie în angrenajul politicii externe japoneze Pentru confruntarea din 1970, cînd expiră tratatul, încă de pe acum se desfășoară largi acțiuni de masă. Este în curs o mare campanie de strîngere de semnături în favoarea cererilor ca tratatul să fie abrogat. între 26 iunie și 2 iulie în Japonia s-a desfășurat „Săptămîna de luptă potriva tratatului", în cursul reia au avut loc numeroase tinguri și demonstrații, atît în

în discursuri publi- în declarații ale partide-

îm- că- mi- To-

SPORT

© ATLETISM. Două noi recorduri europene
: S. Cristian © Alte știri sportive în pag. a III-a.

sta-
Dimi- 

mii de

® ancheta internațională - Caiacul și ca noea la „ora preolimpică".mație pe 
dioane. 
neața, 
amatori de fot
bal în tribunele 
Giuleștiului (în 
fotografie, o fază 
din meciul Ra
pid — F.C. Ar
geș, 1—1), seara 
pe stadionul Re
publicii alte mii 
de spectatori Ia 
partida interna
țională Progre
sul — Portugue- 
sa Rio de Ja

neiro (2—2).

© TENIS. România în semifinala „Cupei Galea".© CICLISM. Olandezul Janssen a cîștigat „Turul Franței".© Tot un olandez învingător și în „Cupa Bucureștiului".

kio cît și în provincie. Largi turi populare, toate forțele gresiste cer autorităților să uz de ultimul articol al documentului care stipulează că, după ce tratatul s-a aflat în vigoare zece ani, oricare dintre părți poate notifica celeilalte intenția sa de a abroga tratatul, în care caz acesta își va pierde valabilitatea la un an după ce a fost făcută o astfel de notificare.Este știut că acest care a stîrnit chiar de împotrivirea poporului intrat în vigoare însemnarea lui, la 8 septembrie 1951, la San Francisco. Pentru prima oară în istorie, Japonia și S.U.A. deveneau „aliați", de fapt însă încheierea tratatului a constituit o formă de perpetuare a prezenței forțelor militare americane în Japonia. în virtutea prevederilor tratatului, concretizate în „acordul administrativ", semnat cîteva luni mai tîrziu, accepta prezența pe ei a circa o sută demilitari americani, care dispuneau de 245 000 de acri de pămînt pentru amenajarea de baze și terenuri de manevră. Guvernul japonez se angaja să contribuie anual la întreținerea acestor trupe cu 155 milioane dolari.Toate forțele ce se opun prelungirii acestui acord și cer abrogarea lui sînt unanime în a- precierea că el aduce grave știrbiri atributelor independenței și suveranității Japoniei. Chiar și o personalitate americană,Packard, fost asistent special ambasadorului S.U.A.recunoaște la fi detăți politice japoneze, spune el, subliniau, cu prilejul semnării tra»

pă- pro- facă

document, la început japonez, a 1952, după

Japonia teritoriul mii de

Tokio*' tolerat lucruri
George al în Japonia, în cartea sa „Protestcă tratatul nu putea ca consfințind o stare permanentă. Personali-

(Continuare în pag. a IV-a)
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PREMIERE
la teatrul (Urmare din pag. I)

CINEMATOGRAFICE

Actualitatea culturală
Festival de comedie

ORGANIZAȚIA DE PARTID
DIN COOPERATIVA AGRICOLA

• Mesteacănul — producție cinemascop în culori a Studiourilor din Iugoslavia. Regizorul Ante Babaja adaptează pentru ecran o nuvelă a Iul Slavko Kolar, relatînd viața simplă, lipsită de înțelegerea celor din jur, a unei țărănoi. Cu Manca Kosir, Bata Zivojinovlc, Fabijan Sovagovia etc.• Piramida seulul Soare, coproducție tranco-vest-germa- nă în regia lui Robert Siodmak. Filmul se inspiră din romanele scriitorului Karl.May. De această dată acțiunea e plasată în Mexic, purtător al vestigiilor civilizației aztece. Dintre interpreți amintim pe Lex Barker, Gerard Barray, Mi- chble Girardon etc.• Minunile doamnei Venus, o comedie realizată in studiourile Defa-Berlin, de regizorul Ralf Kirsten. Interpreții filmului : Manfred Krug, Ursula Werner ș.a.• Judecata, film realizat in studiourile sovietice, urmărește procesul de conștiință al singurului martor al unui accident de vînătoare. Regia aparține lui Vladimir Skiubin și Aide! Manasarova. Din distribuție amintim pe Nikolai Kriucikov, Oleg Jakov, V. Koltov.• Intre noi, producție poloneză în regia lui Sylvester Che- cinski: o inaursiune în viața cotidiană urmărită cu ochii unui om reîntors In patrie după mulți ani de absență. In distribuție : Waclaw Kowalski, Wladyslaw Hancza, Zdzislaw Karczewski.

Emisiunea Teatru radiofonic va difuza între 28 iulie — 10 augusta. c., un „Festival de comedie", care va cuprinde cinci emisiuni în premieră și șase reluări. în repertoriul festivalului figurează lucrări. clasice și contemporane din dramaturgia o- riginală și străină. Festivalul va fi inaugurat duminică, 28 iulie, prin transmiterea în direct a unui spectacol radiofonic în premieră cu public organizat în sala „Fantasio" din Constanța : „Geamandura", de Tudor Mușatescu, realizată la microfon de regizorul Paul Stratilat cu o parte din colectivul artistic al Teatrului de Stat din Constanța. Regia tehnică: Ing. George Buican; regia muzicală! Romeo Chelaru. La 29 iulie a. c. Teatrul radiofonic va prezenta în premieră farsa „Șiretenia și dreptatea judecătorului", de A. Casona, a- vînd ca protagoniști pe Al. Giugaru, Florin Scărlătescu, George Trestian, Arcadie Donos și Dem. Rădulescu. Regia artistică i Constantin Moruzan. Miercuri, 31 iulie, se difuzează „Kathleen", comedia scriitorului irlandez Michael Sayers. Rolurile principale au fost interpretate — în regia Elenei Negreanu — de Jules Cazaban, Ion Mânu, Mar
eei Angheleseu, Vasilica Tastaman,

Marin Moraru,

CORUL

binemeritate

CALEIDOSCOP

poate fi realizată nu pe scama cla
sei muncitoare, a populației orășe
nești, ci numai prin intr-ajutorare 
și armonizarea intereselor tuturor, 
în cadrul efortului general pentru 
dezvoltarea economică a țării și creș
terea nivelului de trai al întregului 
popor.Comitetul județean de partid Bihor va acorda o deosebită atenție îndeplinirii indicației trasate de recenta plenară a C.C. al P.C.R, privind intensificarea eforturilor pentru deplina valorificare a rezervelor agriculturii atît pentru îmbunătățirea aprovizionării populației, cît și pentru sporirea exportului de produse agroalimentare. Mai sînt cooperative agricole care, deși au condiții de irigat, nu valorifică suficient această sursă importantă de sporiră 
a producției. Unele cooperative nu și-au respectat obligațiile privind livrarea de legume de pe suprafețele irigate, altele, ca cele de la Tăut și Roit, deși au contractat însemnata cantități de legume, nu s-au îngrijit de însămînțarea integrală a suprafețelor prevăzute.M-am referit îndeosebi la felul cum își îndeplinesc cooperativele agricole obligațiile față de aprovizionarea populației cu legume și fructe, dar organizațiile de partid din C.A.P. au în sfera lor de activitate toate sectoarele economiei agrare. Este important în aceeași măsură cum sînt îndeplinite de către cooperativele agricole obligațiile privind aprovizionarea populației de la orașe cu carne, ouă, brînză, lapte. 
De aceea sprijinim perfecționarea 
continuă a stilului de muncă al or
ganizațiilor de partid din cooperati
vele agricole, astfel îneît ele să ac
ționeze pentru îmbunătățirea activi
tății în toate sectoarele producției 
agricole.Este un important criteriu de apreciere a nivelului activității organizațiilor de partid în rîndul țăranilor cooperatori din satele bihorene belșugul de produse ieftine, de calitate superioară, de pe piețele orașelor. Eforturile încununate de succes în acest domeniu reprezintă o contribuție efectivă la înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R., de Conferința Națională^ - partidului, privind ridicarea contiri.-/ a nivelului de trai al poporului. :

zînd menținerea prețului pe piață la un nivel ridicat.Analizînd aceste aspecte negative, biroul comitetului județean a desprins, în spiritul măsurilor stabilite de recenta plenară a C.C. al P.C.R., concluzii importante privind aprecierea eficacității practice a muncii politice desfășurate de organizațiile partid din cooperativele agricole funcție de rezultatele obținute acestea în producție, de aportul efectiv la aprovizionarea orașelor. Este de datoria organizațiilor de partid să vegheze la respectarea integrală a obligațiilor contractuale, căci tocmai pe această bază asigură statul aprovizionarea populației de la orașe.Organizațiile de partid, fiecare comunist trebuie să desfășoare o neobosită muncă politico-educativă pentru ca toți cooperatorii să înțeleagă adevărul fundamental că, 
în socialism bunăstarea țărănimii

perativelor agricole, întreprinderea județeană de valorificare a legumelor și fructelor, Direcția agricolă județeană. în loc să ia măsurile cuvenite spre a asigura buna aprovizionare cu legume și fructe a orașelor, aceste organe județene au lăsat lucrurile în voia mersului de la sine tolerînd în același timp ca importante cantități de produse agricole să fie vîndute de diferiți „intermediari" la prețuri de speculă în alte județe, influențînd astfel și alte unități din jur să nu-și onoreze contractele. Asemenea procedee, folosite în valorificarea produselor de unele cooperative agricole din zona preorășenească a municipiului Oradea, au lipsit o bună parte din timp piețele orașelor din județ de cantitățile necesare de roșii, castraveți, vinete, conopidă, ardei, fructe, favorl-

Dumitru Furdui. „29° la umbră", comedie de Eugene Labiche, se difuzează joi, 1 august. în distribuție : Gr. Vasiliu-Birlic, Nineta Guști, Florin Scărlătescu ș. a. Regia artistică : Mihai Pascal. Comedia „Căs
nicia nu-i o joacă" de I. D. Șerban. în interpretarea unor actori de la Teatrul de Stat din Arad, se difuzează vineri, 2 august, în regia lui Nicolae Moldoveanu și Constantin Moruzan. „Siciliana", comedia lui Aurel Baranga, se difuzează în premieră radiofonică duminică, 4 august, în interpretarea unui colectiv artistic al Teatrului Național „I. L. Caragiale" din București. Regia artistică este semnată de Sică Alexandrescu șl Mihai Zirra. Octavian Cotescu, Gh. Dinică, Marin Moraru, Dem Savu, Mihai Pălădescu și Olga Tudorache vor putea fi ascultați luni, 5 august, rolurile principale ale comediei în premieră „Pic-nio pe cîmpul de 
luptă" de Fernando Arrabal. Miercuri, 7 august, va fi prezentată comedia 
„Hibernatus", de Jean Bernard Luc. în distribuție : Nicolae Gărdescu, Nineta Guști, Paul Sava, Rodica Tapa- lagă și alții. Regia artistică : Mihai Zirra. O emisiune din Fonoteca de aur a Radiodifuziunii române : G. Ti- mică și Soma Cluceru în „Conu Leo
nida față ou reacțiunea" de 1. L. Caragiale — joi, 8 august. Vineri, 9 august, îi veți putea reasculta pe Al. Giugaru, Marcel Angheleseu, Coca Andronescu, Octavian Cotescu, interpretînd rolurile principale ale comediei „Căsătorie prin concurs" de Carlo Goldoni, în regia lui Paul Stratilat. „Festivalul de comedie" al Teatrului radiofonic se încheie sîm- bătă, 10 august, cu difuzarea în premieră a scenariului „Balerina portocalie" de Valeriu Sîrbu. Regia tistică : Elena Negreanu.
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Festival Excursie pe unul din canalele Deltei (Foto : Agerpres)
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al tineretului

Al. MUREȘAN coresp. „Scînteii
Monumentul din Novaci

LA CINE E CHEIA?

19,00 — Șoimii —

13,15 — Telejurnalul de noapte.

„Robii" — 
«tndlourllor

Istoria 
Civilizația 

i Arta.

de 
pai, 
bo
de

18,30 — Curs de 
(reluarea

22,40 — Vacanță pe portativ.

23,99 — Film documentar : Ima
gini poloneze.

21,90 — Film artistic 
producție a 
engleze.

20,00 — Trepte spre viitor : 
zonturl". Film realizat în 
Valea Jiului cu ocazia 
împlinirii a 100 de ani de 
Ia începerea exploatării 
industriale a cărbunelui.

20,20 — Tele-unlversltate. 
civilizațiilor, 
egipteană (III)

„MADRIGAL"
ÎN IUGOSLAVIA

„Odă românilor", „Madri- galiștii, o vioară Stradivarius în mîna lui Paganini", „Marele succes al madrigaliști- lor români" — acestea sînt cî
teva dintre titlurile cronicilor 
care consemnează noile izbinzi 
artistice ale corului de ca
meră „Madrigal", prestigioasa 
formație a Conservatorului 
bucureștean, care a reprezen
tat arta interpretativă romă-' 
nească în cadrul festivalelor 
muzicale de la Ohrid și Niș 
(Republica Socialistă Federa
tivă Iugoslavia); concertele de 
muzică renascentistă șl muzică 
veche românească susținute 
cu această ocazie în orașele 
Belgrad, Novisad, Vrajonka — 
Banja, s-au bucurat de o en
tuziastă primire din partea 
publicului și elogioase apre
cieri ale presei și unor mari 
personalități artistice.

„Prin subtilitate, precizie și 
frumusețea timbrală, arta in
terpretativă a corului „Madri
gal" depășește tot ce s-a pu
tut auzi pînă acum intr-un 
concert coral; se relevă în mod 
deosebit partida feminină, care 
realizează sonorități ce-ți su
gerează jocul perlat al unor 
ape străvezii" („Borba" — Bel
grad). „Festivitățile de la Niș 
au fost dominate de succesul 
corului „Madrigal" din Bucu
rești. Conduse cu o desăvîrșită 
artă și minuțiozitate, aceste 
voci excepționale au adus in 
Festival farmecul înviorător al 
ineditului" („Politika" — Bel
grad). „Concertul corului „Ma
drigal" dirijat de Marin Con
stantin, a fost un eveniment 
memorabil. Prin frumusețea 
vocilor, a sonorităților cristali
ne și bogăția nuanțelor, artiștii 
dobîndesc o miraculoasă trans
cendență, care ne transportă 
în lumea emoțiilor vibrante și 
extrem de rafinate. Dirijorul 
Marin Constantin este o per
sonalitate artistică excepționa
lă. Cu o gestică de o plasti
citate sculpturală, el obține 
maximum de expresivitate. In
terpretarea fiecărei piese este o 
creație exemplară. „Madriga
lul" reprezintă un exemplu 
de felul cum trebuie să te 
apropii de arta muzicală și 
respectul ce trebuie să i-o 
acorzi... Madrigaliștii, în fru
moasele lor costume de truba
duri, au adus ambianța unor 
castele medievale. Sunetele lor 
curate ca lacrima emanau ca 
dintr-o orgă" (Milos Ivanovici, 
profesor la Academia de mu
zică din Belgrad).

Aceste consemnări din presa 
din țara prietenă, aprecierile 
specialiștilor, ca și aplauzele 
entuziaste ale publicului iugo
slav sînt răsplata binemeritată 
a unor eforturi pline de en
tuziasm, de dăruire, care stau 
la baza prestigiului de care se 
bucură această reputată for
mație corală.

în numărul său din 20 septembrie 1966, ziarul nostru a- trăgea atenția că în- tr-o serie de orașe, printre care și Bistrița, fonduri importante de cărți nu pot fi puse la dispoziția publicului pentru că nu sînt Se cerea intervenția Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă pentru a salva

de la degradare o apreciabilă cantitate de cârți de mare interes și a le pune la dispoziția cercetătorilor, a publicului larg.Au trecut aproape doi ani șl situația celor peste 22 000 volume din orașul Bistrița, tipărite in secolele XVI—XX, multe din ele unice în felul lor, este aproa-

pa neschimbată. Cărțile se află în depozitele bibliotecii orășenești. Este adevărat, au fost așezate pe rafturi, dar nefiind triate, catalogate ele nu pot fi utilizate ră- mînînd în continuare un simplu depozit. Pînă cînd?

Protejarea diferitelor 
monumente răspîndite 
pe tot întinsul patriei 
este una dintre îndato
ririle organelor locale. 
Faptele arată însă că 
nu întotdeauna această 
îndatorire cetăjenească 
și culturală este luată 
în considerație cu răs
punderea cuvenită. Pro
fesorul Virgil Andro- 
nescu, din Craiova, ne 
relatează un caz sem
nificativ din acest punct 
de vedere. La Novaci, 
în județul Gorj, se* află 
un monument al eroi
lor care a fost astfel 
amplasat îneît să se pro-

In ciuda vremii plo- 
ioase, cîteva mii de oa
meni din județele Al
ba, Bihor, Cluj, Hune
doara și Mureș și-au 
dat ieri dimineață în- 
tîlnire la tradiționalul 
tîrg de fete de pe 
muntele Găina. Încă 
de seara, dinspre Cîm- 
peni și Avram lancu, 
Vașcău și Bulzești tor
țe de cetină luminau 
ca niște licurici dru
mul celor care de sute 
de ani se duc să întîm- 
pine răsăritul soare
lui pe muntele Găina. 
Nori plumburii, adu
cători de averse, au as
cuns însă fața soarelui.

Cei care au urcat 
ieri muntele Găina 
n-au avut ce regreta. 
Tradiționalul tîrg a- 
nual și-a păstrat și în 
acest an pitorescul său 
care i-a dus faima în 
țara întreagă. Moții, 
pentru că tîrgul acesta 
este o sărbătoare spe
cific moțească, au ur
cat muntele aducînd în 
samarele cailor ciube- 
re, donițe, butoiașe 
din lemn de cireș, flu
iere și bineînțeles bu
ciume. Peste 500 de 
buciume mici și mari 
înflorate cu fierul în-

fileze pe un deal — o 
perspectivă menită să-l 
pună în valoare, lată 
însă că un cetățean a 
primit aprobarea să clă
dească în «paiele mo
numentului o casă — 
noua construcție știr
bind liniștea și frumu
sețea acestui loc de 
reculegere. Mai mult 
decît atît : coresponden
tul nostru subliniază că 
chiar în axul monumen
tului, la circa 10
distanță, au fost con
struite acareturile 
podăriei. Aceste anexe 
constituie 
fundalul

din Novaci I Faptul fiind 
consumat, prof. V. An- 
dronescu sugerează ca 
monumentul respectiv să 
fie mutat in centrul lo
calității, care este în 
curs de dezvoltare și 
unde i s-ar putea găsi 
o amplasare adecvată. 
Socotim că sesizarea 
corespondentului nostru 
merită să stea în aten
ția Comitetului de cul
tură și artă al județului 
Gorj. Organele locale 
ar trebui să ia măsuri 
capabile să preîntîmpine 
orice manifestări ale lip
sei de răspundere în a- 
cest domeniu.

Duminică s-a desfășurat primul 
festival al tineretului din județul 
Dolj. Dt la primele ore ale dimi
neții și pînă seara tîrziu, 50 de 
formații artistice de amatori — co
ruri, grupuri vocale, tarafuri, inter
prets de muzică populară, , formații 
de fluierați și coregrafice, brigăzi 
artistice, fanfare — cu peste 1000 
de artiști amatori din aproape toate 
localitățile județului, au susținut in
teresante programe pe scenele ame
najate în aer liber in pădurea 
Breasta, din apropierea municipiu
lui Craiova.

Mii de craioveni veniti să-și pe
treacă o duminică plăcută în acest 
loc au urmărit cu un deosebit inte
res evoluția dansatorilor din Cio- 
roiașu și Poiana Mare, a fluierașilor 
din Bîrca și Brabova, corurile din 
Leu și Măceșu de Sus, brigăzile de 
la Afumați și Valea Standului, Ter- 
pezița și Vîrvor, precum și variatele manifestări sportive.

De la „ecuația personală 
la decizia colectivă

cins de către meșterii 
din Vidra și Avram 
lancu au fost vîndute 
ieri pe muntele Găina. 
Meșterii populari din 
celelalte județe au ex
pus prosoape, baticuri, 
cojocele din piei 
miel, pălării din 
ceramică, articole 
gate în elemente 
artă populară, dovadă 
a măiestriei și pri
ceperii lor. Standurile 
ceramiștilor din Cris- 
tiori, Leheceni, Lelești 
(județul Bihor) au a- 
tras numeroși cumpă
rători prin diversita
tea exponatelor : căni 
de diferite dimensiuni, 
ulcioare, blide galbe
ne, albe, verzi, toate 
smălfuite.

Pe o estradă special 
amenajată și-au stabi
lit „cartierul" cîntecul 
și jocul popular. For
mații artistice din 
cele 5 județe au o- 
ferit celor care au 
înfruntat cîteva ore 
de urcuș neuitate 
momente de îneîn- 
tare. Aici, la 1440 
metri altitudine, a fost 
din nou aplaudată Pur
tata fetelor în inter
pretarea vestitelor fete 
din Căpîlna, dansuri

moțești în care au pus 
ponturi o formație din 
Zlatna. Au răsunat de 
asemenea doine și cîn- 
tece bihorene, dansuri
maghiare și bineînțeles 
Țarina de la Găina. Au 
mai urcat pe estradă 
în acest nesfîrșit to
rent de rîs și voie bună 
soliști și dansatori din 
Strenț, Ocna Mureș, și 
Avram lancu (județul Alba) Crișani, Brad 
Boșorod și Gioagiu (ju
dețul Hunedoara).

Spre miezul zilei cu 
toate că sărbătoarea 
începuse o dată cu ivi
rea zorilor, iar ploaia 
a căzut in cîteva rîn- 
duri pe versanții mun
telui, din toate părțile 
era un continuu du-te- 
vino. Unii coborau, al
ții urcau nerăbdători. 
Ecoul Țarinei de la 
Găina, jucată de mulți
me sus pe platou, se 
auzea pînă departe.

Voioșia avea să con
tinue pînă cînd o dată 
cu amurgul tulnicăre- 
sele au dat semnalul 
de închidere, adresîn- 
du-le tuturor o invita
ție pentru sărbătoarea 
din anul viitor dt pe 
muntele Găina.

Ștefan DINICA coresp. „Scînteii"

17,30 — Pentru noi, femeile ! In 
cuprins : Cine încarcă 
bugetul de timp ai femeii 7 
Avancronică editorială ; 
Ce-i afară zugrăvit... (raid 
anchetă foileton prin ma
gazine) ; Caleidoscop.

18,00 — Actualitatea industrială. 
In cuprins : Inteligența... 
robotului ; O întrebare, un 
răspuns ; Tur de orizont.

limba franceză 
lecției a 2-a).

emisiune pentru 
tineret : Alpiniada de vară 
a tineretului.

19,30 — Telejurnalul de seară.

19,50 — Buletin meteorologic.
Publicitate.

s;
cinema

vînătorul : VICTORIA — 8,45; 11; 
18,15; 21, GRIVIȚA — 9; 11,15;
18,15; 20,45, GRADINA CAPITOL

Mondo cane i TIMPURI NOI — 9—21 în

• Teatrul „C. Tanase" (gradina Boema) : Comici vestiți ai revis
tei — 20.O Ansamblul „Perinița" (în sala Savoy a teatrului „C. Tanase"): Varietăți folclorice — 19.

O Viva Mana: PATRIA — 11,30; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15.
© Piramida zeului Soare : REPUBLICA — 
11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15, BUCUREȘTI
14; 15,30; 19; 21,15, CIRCUL DE STAT — 10; 
13; 15,30; 18; 20,30, STADIONUL DINAMO — 
20,30, GRADINA DOINA — 20,30.
0 Minunile doamnei Venus : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45.
© Intre noi : CAPITOL — 10; 12,15; 14,30;
16,45; 19.
• Duelul lung : FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, la grădină — 20,30, CINEMATECA
— 10; 12; 14; 16,30, FLAMURA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, GRADINA EXPOZIȚIA
— 20,30.
® Taffy și
13.15; 15,45;
13,30; 15,45;
— 20,30.
o Eddie Chapman, agent secret : LUMINA — 
8,30—15,45 în continuare ; 18,30 ; 21.
© Prietenele : CENTRAL 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21.

(Urinare din pag. I) : Evident că primul grup dispune, în comparație cu cel de-al doilea, de o mult mai largă capacitate de a face față sarcinilor, de a sesiza și de a reacționa eficace la probleme rezultate din modificări tuației.Desigur, dinamica grupului nu se reduce la relații de afinitate și respingere. De fapt, el reproduce, în mic, ceea ce, în mare, este societatea. Se regăsesc în grup, mai mult sau mai puțin pronunțate, forme și forțe care animă viața socială în genere: opinii șl uzanțe, sisteme de valori și stări de tensiune, tradiții și aspirații etc.Toate acestea constituie climatul psihologic, acea ambianță imaterială și totuși concretă, care emană din ceea ce gîndesc, spun sau fac oamenii, și care, în cele din urmă, îi apropie sau îi desparte mai mult decît o pot face forțele sau obstacolele naturale, con- diționîndu-le atitudinile și acțiunile.Dacă doi sau mai, mulți oameni implicați în aceeași activitate nu reușesc să se înțeleagă, deși utilizează a- celași vocabular, adesea de vină nu sînt cuvintele, ci tocmai climatul psihologic. Cuvintele și faptele constituie numai o parte a comunicării între oameni, pentru că dincolo de ele mai există „limbajul" atitudinilor, al gesturilor, tonurilor, care vehiculează nu noțiuni, ci „temperaturi sufletești", în funcție de care cuvintele sau faptele care le însoțesc sînt acceptate sau respinse. De aceea, a conduce nu înseamnă numai a emite ordine și dispoziții, ci și a avea o grijă permanentă pentru menținerea sau crearea climatului psihologic necesar, pentru ca sarcinile transmise să fie nu numai înțelese, ci și acceptate în forul interior al celor chemați să le aducă la îndeplinire. Climatul psihologic al colectivului reflectă deci, în mod direct, personalitatea aceluia care îl conduce, prezența sau absența aptitudinilor de conducere.Așadar, în munca 
conducere competența pro
fesională nu poate fi valo
rificată dacă nu este dubla
tă de competența psiholo
gică. Iar rolul ei, în condi
țiile conducerii colective 
nu numai că nu scade, ci 
chiar crește, dacă se ține seama de faptul că membrii unui astfel de colectiv sînt. în majoritatea lor ei 
înșiși conducători efectivi ai unor sectoare distincte din cadrul unității respective. Or, elaborarea unor decizii care privesc unitatea în ansamblu reclamă și din partea fiecăruia dintre ei grija pentru crearea și menținerea în cadrul colectivului a unui climat psihologic propice colaborării.Influența acestui climat asupra eficienței în activitatea de conducere a fost ilustrată prin experiențe efectuate, nu de mult în Franță, cu ajutorul instalației denumite sinergometru. Ea constă dintr-o masă, de

„afinități" cu alți membri ai grupului, în timp ce indivizii care se reliefau prin trăsături de caracter cu nuanțe negative și prezentau numeroase „respingeri" acționau ca „factori disolutivi".Dar aceste constatări, valabile pentru grupurile în care indivizii sînt nedife- rențiați ca funcție, nu se pot transpune automat și integral asupra grupurilor în care membrii compo- nenți au funcții diferențiate, în baza unei repartiții de sarcini distincte, ca în colectivele de conducere ale unor întreprinderi sau organizații economice. în asemenea grupuri, relațiile între persoane sînt condiționate atît de atitudinea pe care o ia fiecare față de 
propria sa sarcină, cît și de modul în care apreciază sarcinile și rezultatele obținute de ceilalți. Ele condiționează afinitățile șl respingerile, simpatiile și antipatiile.Natura acestor relații influențează fără îndoială activitatea și randamentul grupului luat în ansamblu. Cercetări experimentale e- fectuate în diverse țări, ca și propria noastră experiență de viață, demonstrează că eficacitatea acțiunilor unui astfel de grup depinde în foarte mare măsură de densitatea și viteza 
de circulație a informațiilor în interiorul lui. C circulă mai rapid și concentrat tocmai în purile caracterizate „relații de afinitate" membri. Ca urmare, menea grupuri dispun de un înalt grad de organizare și coeziune interioară, spre deosebire de cele în care informațiile, comunicările sînt mult mai puține și circulă mult mai încet. A- cestea din urmă se află într-un proces de dizolvare interioară și reprezintă, de fapt, nu grupuri, ci numai suma unor indivizi izolați.

Or, ele mai gru- prin între ase-

•
continuare.
• , Sfîntul la pîndă : UNION — 15,30; 18; 20,30.
« Oscar : DOINA — 11,30; 13,45; 18,15;
20,30.
• Program pentru copii : DOINA
O Aventurierii : FEROVIAR
12,45; 15; 17,30; 20, EXCELȘIOR 
14; 16,15; 18,45; 21, MELODIA — 
16; 18,30; 20,45, GLORIA — 9; 
18,15; 20,30, MODERN — 9,30; : 
19; 21,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30.
© Blestemul rubinului negru : ÎNFRĂȚIREA
— 10; 15,30; 17,45; 20.
© Inimă nebună... nebună de legat : BUZEȘTI
— 15,30; 18, la grădină —20,30.
e Un dolar găurit : DACIA — 8—16,30 în
continuare ; 18,45; 21, PROGRESUL — 11,30;
15,30; 18; GRĂDINA PROGRESUL — 20,30.
© Zile de vară : PROGRESUL — 20,30.
© Alegere de asasini : BUCEGI — 9; 11,15; 
13,30; 15; 18,30; 21, la grădină — 20,30, AURORA
— 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 20, la grădină
— 20,30, TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 18,15, 
Ia grădină — 20,30.
© Obsesia : UNIREA
— 20,30.
• Ce noapte, băieți I 
grădină — 20,30.
0 Pasărea timpurie : 
17,30; 20.

15,30; 18, 1» grădină

DRUMUL SĂRII — 15;

• El Dorado : FERENTARI — 15,30; 18; 20,30.
O Studiu despre femei : GIULEȘTI ir* 90 9n a *r n? A « - ~ « . >
grădină ’ — 20,30, PARCUL HERĂSTRĂU — 
20,30.
• Freddy, lovește tu tntîl : COTROCENI — 15,30; 
18; 20,30.
© Vicontele plătește polița : VOLGA — 9—15,30 
în continuare ; 18; 20,30, MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
© Prin Kurdistanul sălbatic : MOȘILOR — 15,30; 
18; la grădină — 20,30, * ----- --
la grădină — 20,30.
• Zoltan Karpathy :
20,30.
• Cei șapte samurai :
• Jenia, Jenlcika șl 
15,30; 18; 20,30.
a Bomba de Ia ora
18; 20,15.
• Nebunul din laboratorul nr. 4 : FLOREAS- 
CA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, VIITORUL 
— 15,30; 18; 20,30.
• Două bilete la matineu : PACEA — 15,45; 
18; 20,15.
• împușcătura : CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,30.
• Un taxi pentru Tobruk : COSMOS — 15,30; 
18; 20,30.
• Pentru un pumn de dolari : GRADINA VI- 
TAN — 20,30.

16,30;
9—18,15 în continuare, la

»;

, RAHOVA — 15,30; 18,

POPULAR — 15,30; 18;

MUNCA — 15; 17,30; 20.
Katiușa : FLACĂRA —

10,10 : VITAN — 15,30;

ale si-

de

CU 
înîn

formă poligonală, avînd 7 laturi. Cu ajutorul unor panouri, aceasta este împărțită în 7 compartimente, în așa fel îneît nici u- nul dintre cei care iau loc la masă nu-l poate vedea pe ceilalți. Comunicarea între compartimente este posibilă numai în scris, prin mesaje ce se introduc în cutii de scrisori amplasate pe pereții despărțitori. Persoanele participante la experiment — cadre cu calificare superioară și funcții de răspundere diverse întreprinderi sînt plasate fiecarecîte un compartiment, fără a se fi cunoscut în prealabil. Acestui grup i se cere apoi să rezolve diferite probleme de conducere. soluția depinzînd exclusiv de modul în care se organizează schimbul de informații între partici- panți.Prima ședință, avînd drept obiect rezolvarea unei problema simple, s-a soldat cu un eșec total. Spiritul de competiție, individualismul, egocentrismul participanților au provocat rapid o confuzie de nedescris și o avalanșă de comunicări inutile — 200 în loc de 35, cîte ar fi fost suficiente. Treptat însă, participanții au început să se cunoască între ei și se putea observa cum luau ei înșiși măsuri pentru organizarea circuitului informațional, .pentru întărirea cooperării, făcînd posibilă trecerea la probleme mai dificile. S-au făcut astfel numeroase și utile constatări privind condițiile de organizare și funcționare pe care trebuie să le îndeplinească un colectiv de conducere, pentru a lucra la un nivel înalt de eficientă. Ceea ce inițial a numai un experiment dovedit a fi și o utilă todă de antrenament.Climatul psihologic constituie, firește, un în sine, ci doar o condiție prealabilă a procesului complex de elaborare a deciziilor, de natură să contribuie la perfecționarea lor. Deciziile reprezintă, de altfel, rezultatul interacțiunii unui număr foarte mare de variabile, co- respunzînd la tot atâtea surse de informații. Cuprins în amplul și rapidul flux al acestora, omul încetează de a mai fi, ca în epocile istorice anterioare, doar o sursă de energie fizică în procesul de producție și îi revine tot mai mult rolul de a interveni hotărâtor în interacțiunea factorilor, pentru a da proceselor, prin deciziile pe care le ia, cursul dorit. Â- ceasta presupune identificarea și analizarea rapidă a unor situații, în vederea alegerii variantei optime, în funcție de criterii ca: avantajul maxim, probabilitățile de reușită și risc, pierderi minime, probabilitățile de eșec etc.în condițiile proceselor economice din țara noastră, a căror complexitate a crescut în ultimii ani și cu certitudine va crește și în anii următori, deoizia nu putea rămine un atribut

me-nuscop

unipersonal, mai ales eă șl pe plan mondial se face tot mai mult apel la calculatoare de mari performanțe, pentru automatizarea unora dintre procesele pe care le implică elaborarea deciziilor. înlocuirea conducerii unipersonale cu cea co£'- tivă face să crească si=- - tor volumul și varietatea informațiilor, a datelor privind realitatea asupra căreia se decide, eliminîn- du-se simțitor rolul hazardului, al întîmplării, pînă la limita inerentă oricărei acțiuni omenești.Reprezintă un avantaj față de deciziile unipersonale și diminuareaconsiderabilă a rolului factorilor de risc. îngenere, un colectiv de conducere este mai puțin tentat către acțiuni hazardate, riscante, tendința predominantă fiind aceea de a merge pe căile cele mai sigure, chiar dacă nu se obține avantajul cel mai mare. în vreme ce individul izolat tinde adesea către „originalitate", către afirmarea elementelor care îl deosebesc de tiparul social predominant, grupul tinde în mod natural 
ne".Ce se „ecuația dițiile elaborării colective a deciziilor ? Ajunge ea să fie strivită, anihilată ? Sau se poate aduce mecanismului colectiv acuzația că ar „depersonaliza" decizia ? Nu există un asemenea pericol, pentru bunul motiv că la o adevărată decizie colectivă nu se poate ajunge fără confruntarea unor „ecuații personale". Decizia colectivă nu reprezintă o sumă, oi o sinteză de decizii personale și se poate spune că tocmai colectivul constituie cadrul în care se pot valorifica cel mai bine însușirile individuale. într-un colectiv antrenat în spiritul cooperării. fiecare membru oferă un aport de noutate și de originalitate reală, constructivă. în ultimă instanță, colectivul nu distruge „ecuația personală", ci o obiectivează, ceea ce este echivalent cu a spune că păs- trînd-o personală, o face totuși să înceteze de a mai fi „ecuație", adică sursă de neprevăzut și incertitudine.Există astăzi un domeniu întreg, denumit teoria deciziei, cu aspecte statistice și psihologice, care are ca obiect tocmai studiul modelelor generale de decizie, aplicabile în activitatea e- conomică, în politică, operațiuni militare etc. Un bun conducător, respectiv orice membru al unui colectiv de conducere, trebuie să dispună de cunoștințe și în acest domeniu, deoarece conducerea trebuie să fie în același timp și știință și tehnică, puțind fi însușită prin învățare. Este ceea ce a început să se facă și la noi în țară, prin intermediul Centrului de perfecționare a pregătirii cadrelor de conducere din întreprinderi. Această măsură răspunde unei necesități reale, iar aplicarea ei se impune a fi nu numai continuată, ci și extinsă.

către „înțelepciu-întîmplă însă cu personală" în con-
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DUMINICA SPORTIVA
CICLISM Jf.lCupa Bucureștiului" România în semifinalele

OLANDEZUL IOSEF ZOETEMELK VICTORIOS IN CURSA 
FONDDEBRAȘOV (prin telefon, de la Șt. Pervulescu). — Pe șoselele din împrejurimile Brașovului s-a desfășurat duminică cursa de fond din de-a VIII-a ediții .. .Bucureștiului". Caravana ciclistă alcătuită din 43 de rutieri, dintre care 27 veniți să reprezinte Olanda, Belgia, Danemarca, Ungaria, Polonia și Bulgaria, a avut de străbătut 141 de kilometri rezultați din acoperirea de 2 ori a pitorescului traseu Brașov, Rîșnov, Pîrîul Rece, Predeal, Brașov, plus o urcare în Poiana Brașov după parcurgerea celor două bucle. Traseul extrem de dificil, mai ales pe porțiunea Rîșnov — Pîrîul Rece, precum și ploaia care » căzut cu intermitență, au dus la o triere serioasă a concurenților obligați să piardă minute prețioase din cauza penelor de baieu (de subliniat că patru cicliști, printre care și învingătorul cursei, au spart de cîte trei ori fiecare!). Aceste obstacole naturale nu au justificat însă starea de acalmie și lipsa de inițiativă existentă în pluton, ele avînd drept rezultat final o medie orară destul de scăzută—36,200 km pe oră. Primele manevre

dimineața cadrul celei a „Cupei

Întreprinse au scos

în evidență plusul de combativitate al unor cicliști străini care au căutat să profite la maximum de avantajul creat prin absența (? !) de la startul cursei a componenților primei echipe a României care vineri cîștigase proba la contra-timp.Singura acțiune mai curajoasă am notat-o abia la începerea urcușului spre Poiană, cînd 14 alergători s-au desprins brusc pregătindu-se pentru asaltul decisiv. Sprintul final a revenit pe merit lui Iosef Zoete- melk (Olanda), cu timpul de 3 ore 53 minute și 45 secunde, urmat în ordine de : Imre Gera (Ungaria) 3 ore 53 minute și 46 secunde, Hary Janser (Olanda) 3 ore 54 minute șl 18 secunde, Richard Szabapeski (Polonia), Vasile Selejan (România) și Ștefan Cernea (România), toti trei a- celași timp cu Janser, Ion Cosma (România) 3 ore 54 minute și 58 secunde, Dumitru Nemțeanu (Tînărul metalurgist Brăila) același timp, Vasile Burlacu (Steaua) 3 ore 55 minute și 20 secunde, Walter Ziegler (Dinamo), Rodoslav Miszkowski (Polonia), Jan Seiborek (Polonia), Ilie Dudev (Bulgaria) același timp, Alexandru Sofronie (România) 3 ore 55 minute și 56 secunde.

„Cupei
Pe terenurile clubului Progresul din 

Capitală s-au încheiat ieri întrecerile zo
nei românești pentru competiția de tenis 
„Cupa Galea", rezervată echipelor de 
tineret (jucători pînă la 21 de ani). Pe 
locul întîi s-a clasat selecționata Ro
mâniei care a învins în ultimul meci cu 
5—0 reprezentativa Turciei. In ultimele 
două jocuri de simplu, Hărădău l-a în-

Balcaniada
leri a luai sfîrșit, la Sofia, Balcaniada 

de tenis de cimp. La masculin, în ulti
mele întîlniri, Iugoslavia a întrecut Ro
mânia cu 3—0, iar Grecia a învins Bul
garia tot cu 3—0. Pe primul loc s-a

LAVER ÎNVINS!• Turneul internațional de tenis 
de la Inglewood (California), rezervat jucătorilor profesioniști, a fost cîștigat de jucătorul american Pancho Gonzales. In finală, Gonzales a 
dispus cu 1—6, 6—3, 6—4 de austra
lianul Rod Laver.Proba de simplu feminin a revenit americancei Billie Jean King, învin-

A 24-A ANIVERSARE A ZILEI RENAȘTERII POLONIEI

LA CRACOVIA
Galea“
trecut cu 6—4, 6—2 pe Ambar, iar Co- 
din Dumitrescu a cîștigat cu 6—2, 
13—11 In faja lui Ramzy. Tinerii tenis- 
mani români, învingători în toate cele 
10 meciuri disputate, s-au calificat astfel 
în semifinalele „Cupei Galea*, urmînd 
să întîlnească, între 25—28 iulie, la 
Praga, echipa Cehoslovaciei.

tenis
situat echipa Iugoslaviei, urmată de cea 
a României. La feminin a cîștigat selec
ționata Bulgariei, învingătoare eu 2—1 
în meciul decisiv cu formația României.

gătoare cu 12—10, 6—3 In fața englezoaicei Ann Haydon Jones.
• In sferturile de finală ale tur

neului internațional de tenis de la 
Milwaukee (S.U.A.), Cliff Richey l-a învins cu 6—4, 6—2, 6—2 pe Marty Riessen, Clark Graebner l-a eliminat cu 6—1, 6—1, 6—2 pe canadianul Mike Belkin, iar Charles Pasa- rell (Porto Rico) a dispus cu 6—2, 6—2, 6—3 de Jim Osborne.

Janssen a cîștigat
„Turul Franței"Cel de-al 55-lea Tur ciclist Franței s-a încheiat ieri la Paris victoria olandezului Jan Janssen. Campion mondial de fond, cîștigător a numeroase curse clasice, J. Jans- _?n, în vîrstă de 28 de ani, este primul olandez care își înscrie numele în palmaresul celei mai mari întreceri a sportului cu pedale. Janssen a decis cursa în favoarea sa printr-un veritabil tur de forță, cîștigînd se- mietapa contracronometru Melun- Paris (54,700 km) cu timpul de lh20’09”2/10 (medie orară 40,947 km). Belgianul Van Springel, purtătorul tricoului galben în ultimele etape, a sosit al doilea la 54”, urmat de francezul Pingeon la 1’17” și de recordmanul mondial al orei, Ferdinand Bracke, la 1’23”. Semietapa Auxerre- Melun (136 km) a levenit francezului Izier în 3h43’56”.Clasamentul final : 1. Janssen (O- landa) 133h49’42” ; 2. Van Springel(Belgia) la 38” ; 3. Bracke (Belgia) la 3’03” ; 4. San Miguel (Spania) la 3’17” ; 5. Pingeon (Franța) la 3’29” : 6. Wolfshohl (R.F.G.) la 3’46” etc.Pe mată

al cu

echipe a cîștigat Spania, urda Belgia, Franța, Italia.
O nouă stea
a natației mondialee în cadrul concursului de înot 
de la Los Angeles, americanul Gary 
Hal, în vîrstă de 16 ani, a stabilit 
un nou record mondial în proba de 400 m mixt cu timpul de 4’43”4/10. Vechiul record deținut de Greg Buckingham era de 4’45”l/10.

FOTBAL UN RECORD ATLETIC 
FRAGIL

în turneul de la Budapesta pentru echipele de tineret

Finală Dozsa Dinamo București

• La Brescia, cu ocazia meciului celor 6 națiuni la atletism, sportivul vest-german Heinfried Birlenbach a stabilit un nou record ețiropean la aruncarea greutății cu performanța de 20,18 m. „Vechiul" record (20,10 m) fusese stabilit abia cu o zi înainte la Praga de aruncătorul Dieter Hofmann (R.D.G.).
In turneul internațional de fotbal de la Budapesta, rezervat echipelor de 

tineret, Dinamo București a învins pe Honved cu 2—0 (1—0). Au marcat 
Marica și Popescu. Rezultatele celorlalte partide; Dinamo U.R.S.S. — Ruda 
Hvezda Cehoslovacia 0—0; Dozsa Budapesta — Gwardia Varșovia 3—0; Amno- 
kan (R.P.D. Coreeană) — Dynamo Berlin 0—0. Dinamo București, cîștigînd 
grupa B, fără nici o înfrîngcre, s-a calificat 
grupei A.

în finală, cu Dozsa, cîștigătoarea

HAASE RECORDMAN 
EUROPEAN LA 10 000 M

Pe stadionul Republicii, echipa Progresul a terminat la egalitate cu Portuguesa Rio de Janeiro. Scor ; 2—2 (1—0). Brazilienii au
marcat punctul egalizator în minutul 90 1Autorii golurilor au iost : Oaidă, Matei și Losinho (2).

Rapid - F. C. Argeș 1-1 (0-0)
Meciul dintre Rapid și F.C. Argeș a plăcut publicului datorită numeroaselor faze spectaculoase create de ambele echipe. Partida s-a încheiat la egalitate 1—1 (0—0), punctele fiind marcate de Radu (F.C. Argeș) și Neagu (Rapid). Piteștenii au mai înscris două goluri, valabilitatea lor fiind

însă contestată de către arbitrul Pădureanu. S-au remarcat de la F.C. Argeș, Dobrin și Kraus, iar de la Rapid Dumitriu, Răducanu și Greavu. Nume noi în formația giuleșteană : Stoicescu și Marian Popescu. La piteșteni a jucat portarul Spiridon Niculescu, fost la Dinamo București.

• în ziua a doua a tradiționalului concurs atletic „Memorialul fraților Znamenski", sportivul sovietic Ghe- nadil Agapov a stabilit cea mai bună performanță mondială la 20 km marș, cu lh25'21“4/10. Un nou record euro
pean la 10 000 m plat a stabilit atletul 
JURGEN HAASE (R.D.G.) 28‘04”4/10 (vechiul record, deținut de belgianul Gaston Roelants, era de 28‘10"6/10). Cursa de 80 m garduri a revenit atletei sovietice TATIANA TALlSEVA — 10”6/10, urmată de românca VA
LERIA BUFANU - 10”7/10 — record național egalat. Proba de triplu salt a fost cîștigată de Viktor Saneev (U.R.S.S.) — 16.84 m. Românul Șer- ban Ciochină a 16,28 m. ocupat locul 3, cu

unul concurs atletic Leicester, englezul• Cu prilejul desfășurat la
Lynn Davies, campionul olimpic la 
săritura în lungime, a realizat 8,12 
m, după ce cu cîtcva minute înain
te sărise 8,62 m, încercare anulată, întrucît atletul depășise cu puțin pragul de bătaie.

LA ȚĂRMUL BALTICII
Orice popas îți dezvăluie în Polonia anului 1968 freamătul unei activități intense, pulsul accelerat al muncii milioanelor de oameni pe șantierele socialismului. An de an și zi de zi, peisajul industrial al țării capătă noi valențe. Fie că pornești din Varșovia spre țărmul Balticii, fie că te hotărăști s-o iei spre lanțul munților Tatra, vei întîlni în cale, mereu, noi obiective, unele dintre ele încă ne- inregistrate de geografi pe hărțile lor, obiective aflate în construcție sau terminate de curînd.în anii puterii populare industrializarea marilor orașe ale țării ca Varșovia, Cracovia, Wroclaw, Poznan sau Gdansk a înregistrat o curbă mereu ascendentă. Măsurile întreprinse în ultima vreme In vederea dezvoltării armonioase a tuturor regiunilor țării au făcut ca și localități lipsite pînă mai ieri de importanță să cunoască acum freamătul

atît de caracteristic marilor șantiere ale cinalului. în nord, la tică, la numai 30 de km de cunoscutul port și șantier naval Szczecin, schelele, pulberea din văzduh, coloanele de mașini, trenurile tixite — care pînă nu de mult lăsau în minuscula gară doar doi-trei călători, rătăciți — îți ves-

al cin- B al de acid sulfuric, adică tot atît cît produceau toate fabricile din Polonia în 1966, acid oase rale sutedrele pentru noul combinat se pregătesc de pe acum la Polawy și Tarno- brzeg — obiective „mai

330 000 de tone de fosforic ca și preți- îngrășăminto mine- măsurate și ele în de mii de tone. Ca-

CORESPONDENȚ A DIN R. P. POLONA

tesc prezența unui mare șantier. Aici se naște un pilon al industriei chimice — Combinatul de îngrășăminte minerale de la Police — una dintre cele mai mari unități noi ale acestei ramuri importante a economiei naționale poloneze. Mecanizarea proceselor de ducție va permite, trivit cifrelor de plan stabilite, ca peste patru ani combinatul să dea anual 1 milion tone
pro- po-

Șantierele navale din Gdynia
TELEGRAMĂCu ocazia celei de-a 24-a aniversări a renașterii Poloniei, Cor- neliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare lui Jozef Winiewicz, conducătorul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Populare Polone.

CAIACUL Șl CANOEA LA „ORA PREOLIMPICĂ^
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continuu progres și — ca un corolar — creșterea spectaculozității marilor concursuri, interesul în jurul lor.
După „Regata Snagov", 

una dintre cele mai im
portante verificări pre- 
olimpice ale caiaciștilor 
și canoiștilor europeni — 
de altfel, principali can
didați la medaliile olim
pice — am solicitat păre
rile unor specialiști 
reputație mondială in 
gătură cu probleme 
tuale ale caiacului și 
noei.

Mărirea
numărului 
de probe - 
un deziderat
justificat

de 
le- 
ac- 
ca-

de Karel POPPEL 
(Cehoslovacia), președinte de onoare ol F.I.C.

Ca unul care am fost pînă nu de mult președinte activ al Federației internaționale și am luat parte la diverse sesiuni ale Comitetului Internațional O- limpic, pot să spun că membrii C.I.O. dau o înaltă apreciere prezenței în programul Jocurilor Olimpice a acestui sport. Și pe frontul luptei pentru popularitate putem saluta, la a- ceastă oră, unele victorii : 
numărul federațiilor națio
nal» afiliate la F.I.C. creș-

te, la fel numărul sportivilor legitimați, ca și al marilor regate internaționale. Numai în acest an am avut de înregistrat în Europa 8—10 mari regate de caiac- canoe. cu participări masive.Federația internațională se pregătește acum pentru ofensiva obținerii creșterii numărului de probe în programul J. O. La Melbourne au fost 9 probe de caiac- canoe, dar pentru ediția următoare, la Roma, numărul lor a scăzut la 7. Acest lucru se explică prin opoziția înverșunată făcută de organizatorii italieni probelor de fond (care, de altfel, au și fost scoase din program) și această cifră de 7 se menține și acum. Vreau să precizez însă că din cîte am dedus din discuțiile cu unii membri ai C.I.O., și chiar cu președintele Avery Brundage, nu este vorba de o opoziție de tă ța directă față de probele fond ca atare, ci aceas- reducere este consecin- părerii după care programul general al J.O. ar fi prea încărcat, numărul participanților prea mare.Federația internațională de caiac-canoe intenționează să ceară ca Ia ediția din 1972. de la Miinchen, să reintroduse in program nele probe de fond. De semenea, este probabil fie introdus în program (poate, deocamdată, numai demonstrativ) slalomul nautic, sport deosebit de spectaculos, care are suficiente șanse de reușită.In orice caz, pentru mine, care activez de ani și ani în caiac-canoe, este limpede că sportul e azi mai puternic cind, că pentru el ză nu numai cifra de țări afiliate la F.I.C., ci 
șâ nivelul său tehnic in

fie
cl
a
să

nostru ca ori- pledea- dc 33

ROMÂNIA

PRINTRE

FRUNTAȘE

ds George» DRANSART 
(Franța),director tehnic al Federației franceze de caiac-canoe

încerc să fac, la această „oră preolimpică", o scurtă trecere in revistă a raportului de forțe în caiac- canoe pe plan mondial și oricit aș dori ca răspunsul meu să nu pară un act de complezenta față de cei care mi-au solicitat aprecierea, nu pot să nu situez pe primul plan Ro- • mânia. Grație faptului că românii, așa cum au dovedit „europenele" și „mondialele" ultimilor ani, ca și marile regate ale anului în curs, atacă supremația atît în probele de caiac cît și în cele de canoe. Alături de ei se situează după părerea mea sovieticii și maghiarii, ultimii însă mi se par handicapați de lipsa unor echipaje feminine de mare valoare. I-aș clasa apoi pe sportivii din R.F.G. și din R.D.G., precum și pe concurent» din tarile nordice.Ca fost concurent olimpic 
(Nota redacției: Georges 
Dransart a cucerit la Mel
bourne medalia de argint 
la canoe dublu 10 000 m.) îmi dau seama, urmărind marile concursuri internaționale, că sportul nostru a înregistrat mari progrese pe linia perfecționării sale tehnice. în acest sens cred că a fost de un real folos recenta decizie a F.I.C. care a acceptat mărirea lungi
mii canoelor, ceea ce a

făcut ca probele să devină mai rapide, mai ales că Ia aceasta s-a adăugat și o ameliorare a formelor, a profilului ambarcațiunilor. Noile caiace de fabricație daneză înseamnă și ele un mare pas înainte. în orice caz, mă tem că la ora actuală victoria a ajuns să depindă mai puțin de calitățile sportivilor (ajunși la valori foarte apropiate, din cauza marilor cuceriri ale antrenamentului modern, pe care cinci-șase tari le cunosc și Ie aplică aproape la fel) și mai mult de avantajele pe care le conferă folosirea unui tip de ambarcațiune mai demodat sau mai perfecționat.Pentru probele de pe lacul Xochimilco, mă gîndesc că va conta mult și avantajul aclimatizării. E vorba, după mine, nu numai de aclimatizarea la altitudine ci și de o aclimatizare căreia i-aș zice „psihologică". Am studiat la fata locului, anul trecut, aspectele adaptării. Cred că cu cît se vine mai devreme la Ciudad de Mexico, cu atît se obține o mai bună adaptare la altitudine. Dar, o ședere prea îndelungată înainte de zilele de concurs ridică probleme de inadaptare psihică, a- părînd plictiseala, oboseala, urmările ruperii de viața obișnuită, de familie. Sînt, deci, două aspecte care se opun și care trebuie bine cîntărite. O părere personală ? Mi se pare cel mai nimerit să se vină în Mexic în jurul Iui 4 octombrie, cu condiția ca 3—4 zile după data sosirii să nu se facă nici un fel de antrenament specific, pentru recuperarea oboselii voiajului și începutul adaptării la condițiile climaterice și de altitudine. Si să nu uităm un alt aspect. Noi europenii ne antrenăm. umblînd după altitudine, în munți, unde este răcoare. în Mexic este însă mult mai cald decît în munții Europei, așa incit condițiile nu sînt de fapt similare. Este cazul nostru, al micului lot francez experimental. care după ce am stat in stațiunea de munte de la Font

Romeau, ajunși în Mexic am avut de suferit nu din cauza altitudinii ci din cauza căldurii.Desigur, nu sînt integral de acord cu cei care spun că în Mexic va fi o „olimpiadă a medicilor" dar antrenorii nu vor trebui să ignore, cu atît mai mult de data aceasta, rolul medicinii.
Elemente
tehnice
noi

de Werner BOHLE (R.F.G.),membru al comisiei tehnice a F.I.C.
Mi se pare că la ora actuală caiac-canoe este un sport bine consolidat în arena internațională. In ultimele două decenii, el a făcut un adevărat salt și aceasta — în primul rînd — ca urmare a prezenței sale în programul olimpic. Acceptată mai întîi în Europa. această ramură sportivă, cu toată originea sa canadiană, n-a intrat in a- tenția cercurilor sportive de pe alte continente decît în legătură cu întrevăzută de mitet olimpic național de a cuceri niște limpice sau niște puncte în plus în clasamentul (neoficial) al Jocurilor. Elocvent în acest sens mi se pare efortul făcut în S.U.A. înaintea J.O. de la Tokio de acum patru ani, la care sportivii de peste Ocean au cucerit două medalii. De altfel, constat in ultimii ani că multe țări socotesc — vorbind în perspectiva Jocurilor Olimpice — caiacul și canoea drept un „domeniu încă neexplorat". In acest sens

posibilitatea fiecare Co-medalii o-

aș vrea să citez aici și eforturile Japoniei. Pre- zenți în întrecerile de la Tokio, mai mult dintr-o o- bligație impusă de calitatea de gazde, japonezii depun acum eforturi deosebite pentru a se impune în a- cest sport. Cu ocazia unei deplasări pe care am făcut-o în Mexic, am constatat cu satisfacție că și aici sportul nostru capătă noi adepți.Dar, ceea ce mi se pare a fi fenomenul cel mai pregnant pe care îl putem sesiza la această oră în caiac-canoe este progresul în tehnică, evident mai ales în canoe. Vechea tehnică a maeștrilor cehoslovaci din deceniul trecut este depășită. Canoiștii sovietici au adus inovații de tehnică pe care le-au preluat și cei din R.F.G. (exponent principal Lewe, învingătorul de la ultimele campionate europene de la Duisburg și, recent, de la Regata Snagov). In plus, marile ameliorări aduse materialului de concurs, ambarcațiunile, atît ca material de construcție cît și ca formă, au antrenat un salt ușor sesizabil al performanțelor, au impus modificări in kinograma mișcării complexe de vîslit și de echilibru.M-aș bucura mult dacă am reuși ca la Miinchen să introducem în programul Jocurilor Olimpice și slalomul nautic. Cred că trebuie să facem tot ce putem pentru a populariza cît mai mult caiacul și canoea, sporturile nautice în general, care îmbină în mod fericit utilul și plăcutul.In legătură cu ediția a- propiată a J. O. aș vrea să-mi spun părerea în legătură cu mult problemă a Cred că aclimatizare, două săptămîni trenament vor ente pentru ca concurenți la caiac și canoe să poată da randamentul lor normai în competiție. Fac această afirmație pe baza constatărilor mele și ale medicilor care au însoțit anul trecut în Mexic un lot vest-german.

discutata aclimatizării, opt zile urmate de fi sufici- sportivii
de de an-

vechi* intrate în funcțiune acum cîțiva ani.Urmînd cursul Vistulei, la kilometrul 675, în dreptul orășelului Wloclawek, vei întîlni un alt obiectiv în plină construcție. Aici și-au stabilit cartierul general energeticieni porniți să încătușeze Vistula și să pună energia ei în slujba economiei naționale. Construcția hidrocentralei și a barajului se află într-o fază înaintată In curînd apele fluviului vor fi zăgăzuite. A început montarea agregatelor, oare vor avea o putere de 160 MW. Tot pe Vistula, la 100 kilometri de Varșovia, în micul orășel Kozienice, a început construcția celei mai mari termocentrale poloneze. Ea va avea o putere de 3 000 MW și va funcționa pe bază de cărbune. încă după etape trala 12 000Wloclawek și Kozienice se vor adăuga salbei de centrale electrice ridicate in ultimul deceniu la Tu- Ioszow, Adamow, Konin, Skawina.Police, Wloclawek, Kozienice, ca și multe altele, au fost pînă nu de mult așezări necunoscute. Noi- construcții le impri- amprenta prezentu- procesul dinamic industrializării. Ele aduce transformări însemnate în viața oamenilor de pe aceste meleaguri, tot astfel cum, cu ani în urmă, s-a întîmplat la Polawy,

încheierea primei a construcției, cen- „va înghiți* zilnic tone de cărbune.

Turoszow, sau Tarnobr* zeg — astăzi puternice centre economice ale țării.Industria metalurgică ciștigă un loc din ce în ce mai important în economia nele Nowa Huța, dau singure peste o treime din producția globală de oțel, a fost dat recent în exploatare un mare laminor de tablă groasă necesară industriei de nave, căilor ferate și industriei constructoare de mașinLConstructorii do nave din Gdansk au înregistrat de asemenea un succes : ei au raportat de curînd că au lansat a 500-a navă fabricată la șantierele navale din acest oraș. S-a calculat că aceste nave însumează un deplasament de peste 2 milioane tone.De la marele combinat petrochimia din Plock a sosit vestea că a fost dată în exploatare înainte de termen cea de-a doua distilerie turn. Peste tot muncitori și specialiști, medial și laboranți, constructori de nave și tribuie prin dezvoltarea mai multe tivele de muncă, fabricile și uzinele care și-au luat angajamentul să îndeplinească înainte de termen sarcinile de plan.Șantierele de construcție, pădurea de schele, furnalele iumegînde din Silezia și alte centre industriale, siluetele zvelte și semețe ale navelor care părăsesc calele șantierelor din Gdansk, Gdynia și Szczecin pentru a brăzda în lung și în lat mările și oceanele lumii, miile de blocuri noi de locuințe ce apar în toate orașele țării atestă rîvna unor oameni harnici și talentați care vin, la aniversarea celor 24 de ani de putere populară, să sublinieze încă o dată elanul, avîntul și abnegația unul popor care — sub conducerea P.M.U.P. — înaintează cu fermitate pe drumul construcției socialiste.
Iosîf DUMITRAȘCU

Poloniei^ La uzi- i, cars

chimiștl con- munca lor la Poloniei. Tot sînt colec-

„Zilele culturiiCa și în alți ani, în luna iulie se organizează la București „Zilele culturii R. P. Polone", iar în august, la Varșovia, „Zilele culturii românești". Numeroase manifestări cultu- ral-artistice prilejuite de cea de a XXIV-a aniversare a zilei renașterii Poloniei s-au desfășurat duminică în Parcul Herăstrău.La amiază, în pavilioanele A și B, a fost inaugurată expoziția de grafică a artistului polonez Jan Hawryl- kiewicz, aflat în acest prilej. La vernisaj vîntul Vasile Drăgoescu, Consiliului popular al București, și Jaromir ambasadorul R. P. Polone în țara noastră. A fost prezentă ți o dele-
țara noastră cu au luat cu- secretar al municipiului Ocheduszko,

Cronica zilei
Duminică a sosit în Capitală, îna- poindu-se de la Belgrad, tov. Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, care, la invitația C.C. al Uniunii Tineretului Iugoslav, a făcut o vizită în R.S.F. Iugoslavia. La sosire, în Gara de Nord, au fost pre- zenți " ..........................Stoica C.C. al U.T.C., activiști. A față, de asemenea, Milorad tina, consilier al ambasadei Iugoslavia la București.

★Locuitorii comunei Starchiojd, județul Prahova, au sărbătorit duminică 550 de ani de existență documentară a acestei localități de pe valea Teleajenului. Cu acest prilej, la căminul cultural a avut loc o sesiune de comunicări științifice, în cadrul căreia au luat cuvîntul, printre alții, profesorul universitar G. C. Giurăscu, profesorul emerit Nicolae Simache, directorul Muzeului de istorie al județului Prahova, profesorul Mihai Vul- pescu, președintele Comitetului de cultură și artă al județului.(Agerpres)

Vasile Nicolcioiu, Gheorghe și Iosif Walter, secretari ai fost de Koma- R.S.F.

R. P. Polone"gație a Sfatului popular al orașului Varșovia.La casa de cultură și pe diferite estrade ale parcului au avut loc concerte de muzică poloneză, interpretată de formații artistice, de fanfară sau înregistrată pe discuri, spectacole de păpuși, proiecții de filme, expoziții de fotografii. La bibliotecile din parc au fost amenajate standuri cu tipărituri poloneze.Tot duminică, la alte case de cultură și parcuri din Capitală, a avut loc prezentarea unor filme poloneze, a unor programe artistice închinate evenimentului, au fost amenajate standuri festive popularizînd activitatea editorială din țara prietenă.
(Agerpres)

vremea
Ieri în țară: Vremea s-a menținut răcoroasă și în general instabilă, cu cerul variabil, mai mult noros. S-au semnalat a- verse locale, însoțite de descărcări electrice, mai frecvente în Transilvania și Moldova. Cu totul izolat, în sudul Transilvaniei, a căzut grindină, Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 10 grade la Turda și 26 de grade la Turnu-Măgu- rele.
Timpul probabil pentru zilele 

de 23, 24 și 25 iulie. în țară: Vremea continuă să se amelioreze treptat. Cerul va fi variabil. Vor cădea averse izolate, mai ales în nordul țării și regiunea de munte. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar maximele între 20 și 30 de grade. In București : Vreme în încălzire ușoară. Cerul va fi variabil. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. Temperatura în creștere.
PRONOEXPRES

Rezultatele concursului
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viața internațională
Cuvîntarea președintelui R. S. Cehoslovace 

la mitingul de la Javorina
PRAGA 21 (Agerpres). — Luînd euvîntul duminică în cadrul mitingului tradițional al prieteniei dintre cehi și slovaci, care se organi-, zează anual la Javorina, localitate situată la frontiera dintre Slovacia și Moravia, Ludvik Svoboda, președintele R. S. Cehoslovace, a declarat : „Preocupările actuale ale reprezentanților statului nostru, ale partidului comunist și ale între- f gului Front Național constau în satisfacerea necesităților tuturor cetățenilor republicii noastre, în formarea unei asemenea organizări juridico-statale care să fie bazată pe particularitățile juridico-statale și pe respectarea condițiilor economice și culturale ale cetățenilor noștri. De aceea, a spus vorbitorul, mă adresez tuturor cetățenilor Republicii Cehoslovace, chemîndu-i să rezolve în mod chibzuit aceste probleme, avînd întotdeauna în vedere binele patriei noastre comune, Republica Socialistă Ceho-, slovacă. Noua organizare juridică de stat, a arătat vorbitorul, va consolida unitatea țării, va acorda drepturi egale popoarelor ceh și slovac și, desigur, responsabilități egale în conducerea dezvoltării Cehoslovaciei.Arătînd că Cehoslovacia va continua să rămînă o verigă trainică a Tratatului de la Varșovia, L. Svoboda a precizat că ea va tinde spre dezvoltarea și aprofundarea colaborării multilaterale prietenești în domeniul politic, economic, militar și cultural cu Uniunea Sovietică, care în ultimii 50 de ani a jucat un mare rol în dezvoltarea progresului social. După ce a vorbit de dorința Cehoslovaciei de a continua și dezvolta relațiile multilaterale cu celelalte țări socialiste, Ludvik Svoboda a spus î „Considerăm că acest lucru nu ne împiedică în nici un fel să dezvoltăm relațiile cu celelalte țări ale lumii, dacă acestea sînt cointeresate, pe baza principiilor avantajului reci

proc și egalității în drepturi, fără nici un amestec în treburile noastre interne".Vorbitorul a arătat că procesul de renaștere și democratizare din Cehoslovacia se află în centrul a- tenției unor dușmani ai socialiș- mului, care ar dori să-l folosească în scopul distrugerii unității țărilor socialiste. „Putem declara, a spus • președintele R. S. Cehoslovace, că aceștia greșesc profund și că asemenea speculații sînt sortite eșecului". în ultimele zile, poporul nostru a declarat limpede că, în deplin acord' cu conducerea partidului comunist și cu guvernul, își va îndeplini cu consecvență toate obligațiile care decurg pentru Cehoslovacia din alianțele și tratatele de prietenie. Totodată, a afirmat el, poporul nostru a declarat limpede că se situează ferm pe pozițiile socialismului și că țelul lui îl constituie construirea societății socialiste și cu adevărat democratice, care să corespundă condițiilor și tradițiilor^ Cehoslovaciei. Subliniem, a spus în continuare L. Svoboda, că organizarea internă și dezvoltarea diferitelor țări socialiste își au particularitățile lor specifice. Respectarea acestor particularități și condiții specifice trebuie să constituie o parte integrantă a politicii internaționaliste a țărilor socialiste în eforturile lor de construire a socialismului și consolidare a unității și relațiilor de prietenie dintre ele. Așa privim noi relațiile noastre cu prietenii și alia- ții noștri și sîntem convinși că în același mod vor înțelege și ei relațiile lor de prietenie și alianță cu noi. înțelegem, de asemenea, că pot apărea păreri diferite în ceea ce privește desfășurarea viitoare a construcției socialismului în diferite țări. Dar aceste deosebiri de păreri nu trebuie să exercite în nici un fel o acțiune nefavorabilă asupra relațiilor lor reciproce. Deosebirile de păreri trebuie să fie

clarificate în discuții și schimburi de păreri reciproce.L. Svoboda a arătat apoi că numeroasele scrisori și telegrame care exprimă sprijinul oamenilor muncii din Cehoslovacia pentru poziția adoptată de Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia față de scrisoarea reprezentanților celor cinci partide comuniste și muncitorești participante la întîlnirea de la Varșovia constituie un sprijin și un îndemn pentru continuarea consecventă a procesului de renaștere, pentru înlăturarea tuturor aspectelor negative ale activității anterioare din Cehoslovacia.Baza care îi unește pe toți cei care au o atitudine cinstită față de republică și față de socialism, a spus L. Svoboda, o constituie programul de acțiune al Partidului Comunist din Cehoslovacia, al guvernului și Frontului Național. Acei care ar dori să abuzeze de procesul de democratizare, folosin- du-1 împotriva intereselor societății noastre socialiste, împotriva politicii partidului comunist și a Frontului Național, vor rămîne izolați, nu vor primi niciodată sprijinul cetățenilor cinstiți ai republicii noastre ; în aceeași situație se vor afla și cei care ar dori să reîntoarcă țara noastră la condițiile dinainte de ianuarie.Momentul pe care îl trăim — a spus președintele R. S. Cehoslovace — cere de la noi toți conștiința deplinei responsabilități cetățenești pentru acțiunile noastre, pentru respectarea legilor statului nostru socialist și îndeplinirea cu cinste a sarcinilor de muncă, în primul rînd în domeniul economiei naționale. L. Svoboda a adresat o chemare tuturor muncitorilor, țăranilor, intelectualității muncitoare, tinerei generații, poporului cehoslovac să-și folosească întreaga capacitate și experiență pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor care să asigure dezvoltarea viitoare a Republicii Socialiste Cehoslovace.

Mii de locuitori ai capitalei finlandeze, Helsinki, au participat la o demonstrație de protest împotriva agresiunii S.U.A. în Vietnam
vietnamul de sud Atacurile 

forțelor patriotice continuăSAIGON 21 (Agerpres). — Agențiile de presă relatează că sîmbătă după-amiază și duminică dimineața detașamentele F.N.E. au continuat atacurile asupra pozițiilor deținute de trupele americano-saigoneze. Astfel, patrioții sud-vietnamezi au bombardat sîmbătă seara depozitele și instalațiile petroliere de la Nha-Be, situate la aproximativ 12 km sud de Saigon. Agenția Associated Press menționează că, potrivit primelor rapoarte, au fost atinse mai multe rezervoare de benzină : peste 200 000 de galoane cu combustibil au fost incendiate. Acesta este al doilea atac consecutiv în ultimele 48 de ore asupra acestei importante baze de aprovizionare a trupelor americano-saigoneze. De asemenea, detașamentele F.N.E. au atacat cu mortiere poziții întărite ale trupelor saigoneze din localitatea Go- Cong, din regiunea fluviului Mekong, situată la 50 km sud de Sai

gon. Tot în apropierea capitalei sud-vietnameze, tirul artileriei F.N.E. a lovit în plin o companie de artilerie a S.U.A. care apără podul în formă de y, punct strategic deosebit de important pentru apărarea Saigonului.în provinciile de coastă, la aproximativ 260 km nord-est de capitala sud-vietnameză, patrioții au atacat cîteva concentrări de trupe americano-saigoneze în apropiere de orașul Phan-Rang. Pe de altă parte au fost semnalate lupte violente pe frontul din regiunile septentrionale ale Vietnamului de sud, la 7 km sud-vest de baza de la Con Thien.în același timp, avioane americane de tip „B-52“ și-au continuat raidurile de bombardament asupra mai multor regiuni din zona Saigonului, unde se presupune că s-ar afla concentrări ale forțelor patriotice.

PROBLEMA NIGERIANA 
ÎNTR-O NOUĂ FAZĂNIAMEY 21 (Agerpres). — Reprezentanții Biafrei și cei ai guvernului federal de la Lagos au început sîmbătă la Niamey convorbirile de pace.în cadrul întîlnirii de duminică, reprezentanții guvernului federal nigerian și ai Biafrei au adoptat ordinea de zi a reuniunii de la Addis Abeba. Știrea a fost comunicată reprezentanților presei de Diallo Telli, secretarul general al Organizației Unității Africane, la încheierea celei de-a doua sesiuni a convorbirilor.Trimisul special al agenției France Presse la Lagos relatează că negocierile de pace de la Niamey, care vor fi continuate la Addis Abeba, sînt urmărite cu deosebit interes în capitala nigeriană. După tratativele purtate la Londra, Kampala și Niamey, alegerea capitalei etiopiene, sediul Organizației Unității Africane, pentru a patra întîlnire directă între reprezentanții celor două părți este considerată ca fiind „ultima șansă" de rezolvare pe cale pașnică a conflictului nigerian.

AGENDA 

ECONOMICĂ
Vineri și sîmbătă a avut loc la Kinshasa o reuniune ministerială a celor 18 țări a- fricane asociate la Piața comună vest-europeană. Subiectul principal dezbătut dă miniștrii întruniți la Kinshasa a fost reînnoirea tratatului de asociere, care expiră la 1 iunie 1969. Totodată, la reuniune s-a discutat pregătirea sesiunii Consiliului de asociere, din care fac parte delegații țărilor asociate și ai statelor membre ale C.E.E., prevăzută să înceapă mîine.La Ciudad de Mexico a fost semnat un protocol cu privire la convorbirile purtate timp de patru zile între o delegație economică iugoslavă și o delegație economică mexicană. Protocolul reflectă ho- tărîrea celor două părți de a , dezvolta în continuare relațiile economice.Președintele Comitetului în- teramerican al „Alianței pentru progres", Carlos Sanz de Santamaria, a declarat că ultimele hotărîri ale Congresului S.U.A. în domeniul ajutorului pentru străinătate „au pus în pericol viitorul financiar al „Alianței pentru progres" și al tuturor programelor dependente de acest plan". Camera reprezentanților S.U.A. a aprobat suma de 78 milioane dolari pentru „combaterea mișcării de partizani din țăr rile Americii Latine" și ny^ i mai 75 milioane dolari pentr î proiectele „Alianței pentru I progres" în domeniul educației, sănătății, construcțiilor ' 

de locuințe.

in aceste ZIle, la PR«oA Puternice manifestări
de atașament fată de P.C. din Cehoslovacia* 

si conducerea sa„Ziua ușilor deschise" — așa poate fi caracterizată atmosfera de vineri de la Hradul din Praga, în timpul desfășurării lucrărilor Plenarei C.C. al P.C.C. Nu era vorba, desigur, de tradiționala acțiune organizată în fiecare mai, cînd, în zilele ușilor deschise, mii de oameni vin să admire minunatele comori de artă ale istoricului monument din capitala R. S. Cehoslovace. Pelerinajul de vineri avea un caracter deosebit, o semnificație profundă. De astă-dată, venind în mare număr la Hrad, oamenii au ținut să-și exprime și în acest fel a- deziunea deplină și sprijinul față de politica elaborată de conducerea partidului pentru dezvoltarea multilaterală a Cehoslovaciei pe drumul socialismului și întărirea prieteniei cu țările socialiste, față de poziția exprimată în documentul intitulat „Punctul de vedere al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia față de scrisoarea celor cinci partide comuniste și muncitorești".Așteptată cu mult interes de opinia publică, rezoluția adoptată în unanimitate de plenară a fost primită cu evidentă satisfacție. Sîmbătă pe Vaclavske Na- mesti, artera principală a Pragăi. grupuri de oameni o comentau, subliniind însemnătatea deosebită a faptului că în cadrul Comitetului Central s-a realizat o asemenea unanimitate în ce privește poziția adoptată de Prezidiu. După cum se apreciază aci, aceasta înseamnă un mare succes al forțelor progresiste asupra elementelor conservatoare, care devin tot mai izolate.De altfel, întreaga atmosferă din ultimele zile o- glindește creșterea considerabilă a încrederii poporu
lui cehoslovac, în partidul comunist și în conducerea sa. Muncitori, țărani și numeroși intelectuali, comuniști șl necomuniști își afirmă în adunări sau prin scris deplina adeziune față de activitatea de perfecțio
nare a organizării socialiste și de stat, de dezvoltare a democrației, inițiată șl condusă de partid. 
„Sîntem convinși — se spune în rezoluția trimisă de Comitetul raional al P.C.C. din Gottwaldov ziarului „Rude Pravo" — că 
partidul nostru comunist 
are capacitatea de a rezol
va singur problemele. Vrem 
să sprijinim și mai activ 
actuala politică a C.C. al 
P.C.C., care în construc
ția socialistă pornește de la 
condițiile specifice ale țării 
noastre".

Membrii comitetului de 
întreprindere de la marile 
oțelăril din Kladno scriu

aceluiași ziar: „Numai
adîncirea democrației în so
cietatea noastră constituie 
garanția că dezvoltarea so
cialismului se află pe calea 
justă". Scrisori asemănătoare au trimis redacțiilor ziarelor, radioului și televiziunii oameni ai muncii din Bratislava, Ostrava, Kosice, Brno, cooperatori din unitățile agriculturii socialiste a Cehoslovaciei, oameni de cultură și artă, militari ai armatei populare cehoslovace, oameni de cele mai diverse profesii și vîrste.Poziția conducerii P.C.C. este sprijinită în întregime și în rezoluțiile Comitetului Central al P.C. din Slovacia, ale plenarelor comitetelor regionale și raionale de partid, în declarațiile guvernului, C.C. al Frontului Național, Prezidiului Adu

se dezvolte pe viitor pe 
baza principiilor egalității în drepturi și încrederii, 
în spiritul respectării 
reciproce a suveranită
ții popoarelor și statelor".Ideea tratativelor bilaterale cu partidele frățești — idee conținută în rezoluția recentei plenare a C.C. al P.C.C. — este salutată cu deosebită . satisfacție de o- pinia publică de aici. Presa relevă că „contactele bilaterale pot favoriza înțelegerea reciprocă și întărirea colaborării între partidele frățești, contribuind la sprijinirea forțelor socialismului în Cehoslovacia și spori influența tuturor forțelor socialiste, revoluționare și democratice din lume".Noi, corespondenții de presă români, înregistrăm zi de zi o serie întreagă de

CORESPONDENȚA DE LA HORIA LIMAN 
$1 EUGEN IONESCU

nării Naționale Cehoslovace, Consiliului Central al Sindicatelor, Uniunii Tineretului, partidelor politice din Frontul Național, a celorlalte organizații obștești. Intr-o scrisoare adresată redacției ziarului „Svo- bodne Slovo", organ al partidului socialist, de către un mare număr de membri ai acestui partid se subliniază : „Sprijinim ferm 
poziția guvernului cehoslo
vac si a Prezidiului C.C. al 
P.C.C. în frunte cu A. 
Dubcek. Ne pronunțăm 
fără echivoc pentru egali
tatea în drepturi și deplina 
suveranitate a statului nos
tru în raporturile cu todte 
celelalte țări".In scrisorile și declarațiile menționate se relevă năzuința poporului cehoslovac de a merge înainte pe calea socialismului, în strjnsă prietenie și colaborare ou țările socialiste frățești și se subliniază că dezvoltarea relațiilor pe baza egalității și neamestecului în treburile interne va contribui la întărirea unității țărilor socialiste.In telegrama adresată C.C. al P.C.C., comitetul sindical al Combinatului Metalurgic din Slovacia de est, exprimîndu-și sprijinul deplin față de conducerea P.C.C., arată că membrii acestui colectiv „vor 
face totul pentru ca prie
tenia cu Uniunea Sovietică și cu alte țări socialiste să

manifestări care reflectă înalta apreciere de care se bucură aici poziția Partidului Comunist Român și statului nostru față de evenimentele din Cehoslovacia. Presa, radioul și televiziunea scot în evidență înțelegerea și simpatia, profunda solidaritate cu care poporul român urmărește e- venimentele din Cehoslovacia. Numeroase personalități ale vieții politice și culturale cehoslovace cu care am luat contact au făcut calde aprecieri asupra poziției afirmate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cu- vîntările rostite la Galați și Brăila. Presa de aici a publicat la loc de frunte ample extrase din aceste cuvîntări. De asemenea, sînt redate articolele apărute în presa română care exprimă solidaritatea cu P.C. din Cehoslovacia.Intr-o convorbire pe care am avut-o cu Jan Pudlak, prim adjunct al ministrului afacerilor externe, a- cesta ne-a spus : „Noi, 
cehoslovacii, apreciem po
ziția României și înțele
gerea pe care poporul ro
mân o arată pentru evo
luția vieții interne din 
tara noastră. Sărbătorim 
cea de a 20-a aniversare 
a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare si 
asistentă mutuală dintre 
țările noastre și ne aflăm 
în pragul încheierii unui 
nou tratat. Profit de acest 
prilej pentru a-mi expri

ma convingerea că el va 
contribui la aprofundarea 
prieteniei dintre popoare-' 
le celor două țări și a sen
timentelor de simpatie 
care le leagă".La rîndul său, prof. A. Snejdarek, directorul Institutului pentru politică și economie mondială, vede în poziția adoptată de partidul și guvernul nostru 
„un puternic sprijin inter
naționalist".In , același spirit ne-au Vorbit muncitorii de la marile întreprinderi „C.K.D", președintele Uniunii Ziar riștilor _ Cehi. Vladimir Kaspar. Pe adresa ambasadei române de la Praga sosesc numeroase scrisori și telegrame de mulțumire și simpatie pentru tara noastră. într-o scrisoare a unor muncitori din Teplice se arată : 
„Mulțumim poporului ro
mân și conducătorilor de 
partid și de stat din Româ
nia pentru poziția de so
lidaritate fată de nouă li
nie de construcție a socia
lismului în Cehoslovacia. 
Vom face totul pentru a 
nu dezamăgi încrederea pe 
care ne-a acordat-o po
porul român".In rîndurile opiniei publice cehoslovace au produs. de asemenea, o vie satisfacție luările de poziție ale conducerii de partid și de stat din R.S.F. Iugoslavia, ale conducerilor unei serii de partide comuniste și muncitorești din Italia, Japonia, Austria, Marea Britanie, Belgia, Norvegia, Elveția și altele, în care se exprimă încredere în P.C. din Cehoslovacia^apre- ciindu-se că acesta este singurul în drept să rezolve problemele care stau în fața poporului cehoslovac.Referindu-se la semnificația evoluției politice din ultimele zile din Cehoslovacia, un articol redacțional apărut duminică în „Rude Pravo" și intitulat : „Cu conștiința de
plinei responsabilități", a- rată : „Ultimele docu
mente, prin conținutul și 
tonul lor de chibzuință și 
responsabilitate, constituie o 
contribuție de seamă la în
depărtarea neclarităților în 
privința sensului actualei 
evoluții, a orientării poli
ticii noastre interne și in
ternaționale, a întregului 
sens, al efortului de înnoi
re condus de partidul nos
tru și însoțit de sprijinul 
activ al păturilor largi ale 
populației și de voința co
mună a comuniștilor si 
necomuniștilor de a-l duce 
la bun sfîrsit".

Fazii Kuciuk, vicepreședinte al Ciprului, lider al populației turce din insulă, a sosit sîmbătă într-o vizită de 40 de zile în Turcia. Este prima vizită în Turcia a liderului cipriot de la izbucnirea conflictului între cele două comunități ale insulei. La Istanbul, Kuciuk a fost întîmpinat de președintele Turciei, Cevdet Sunay.
Greva celor 50 OOO de mun

citori din industria textilă a Mexicului a luat sfîrșit cu victoria greviștilor. Greva a fost declarată cu trei săptămîni în urmă în sprijinul revendicărilor de majorare a salariilor.
Ministrul afacerilor externe 

al Japoniei, Takeo Miki, și-a încheiat vizita de cinci zile în Franța, plecînd spre Tokio. în cursul vizitei, el a fost primit de președintele de Gaulle și a avut convorbiri cu ministrul de externe francez, Michel Debre.
Ministrul de externe al O- 

landei, Joseph Luns, a părăsit ieri Amsterdamul, îndreptîndu-se spre Tel Aviv. Joseph Luns a declarat la plecare că situația din Orientul A- | propiat va fi tema principală a convorbirilor pe care le va purta cu ministrul de externe israelian, Abba Eban, dar a menționat că guvernul olandez nu va acționa ca mediator între părțile în cauză.Philip Blaiberg, pacientul care a supraviețuit cel mai mult unei grefe cardiace, continuă să facă „progrese excelente", anunță un buletin publicat sîmbătă de spitalul Groote Schuur din Capetown.
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(Urmare din pag. I)tatului, că acesta constituie o „măsură provizorie" și „cu totul neconvenabilă pentru Japonia", dar care nu putea fi evitată în condițiile ocupației străine. Primul ministru de atunci, Yoshida, afirma că „un astfel de aranjament nu poate fi continuat pe o perioadă nedefinită". Și atunci, ca și acum, se exprima îndoiala că Japonia ar putea fi pe deplin independentă atîta timp cît permite prezența unor garnizoane străine pe teritoriul său — arată Packard.E drept, ulterior s-au adus u- nele modificări tratatului, dar ele nu satisfac nici pe departe cererile poporului japonez. De pildă, potrivit uneia din noile clauze, Japonia trebuie să fie consultată înainte ca trupele americane staționate pe teritoriul ei să fie implicate în acțiuni în afara granițelor Japoniei. Presa a arătat însă în numeroase rîn- duri că această prevedere a fost adesea încălcată, îndeosebi în perioada de cînd durează războiul din Vietnam.în conformitate cu prevederile tratatului, însemnate porțiuni din teritoriul japonez rămîn sub administrația americană; personalități ale vieții publice, comentatori, arată că Japonia este indirect implicată în conflicte armate, de pildă, în războiul din Vietnam, bazele de pe teritoriul ei fiind folosite ca puncte de escală ale avioanelor americane : porturile japoneze rămîn deschise pentru submarinele americane, inclu-

agențiile de presă transmit:
Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit duminică la Kremlin pe conducătorul delegației economice algeriene, Belaid Abdessalem, ministrul industriei și energeticii, care se află într-o vizită la Moscova. Agenția TASS menționează că au fost abordate o serie de probleme de interes comun pentru U.R.S.S. și Algeria.
Autoritățile din orașul A- 

kron (Ohio) au anulat sîm
bătă interdicțiile de circula
ție impuse ca urmare a tulburărilor rasiale ce au avut loc în ultimele zile. Ciocnirile dintre populația de culoare și poliție s-au soldat cu mai mulți răniți și cu arestarea unui însemnat număr de persoane. Primarul orașului, John Ballard, a declarat că, în ciuda anulării interdicțiilor de circulație, militarii din garda națională care au fost aduși la Akron ,,pentru a restabili ordinea" vor mai rămîne cîtva timp în oraș.

Lucrările Congresului na
țional al Uniunii Socialiste A- 
rabe vor începe mîine la Cairo — anunță ziarul „Al Ahram". în cursul primei sale reuniuni, congresul va a- lege noul președinte al Uniunii Socialiste Arabe.

In valea fluviului Zambeziau loc ciocniri între partizani și for

țele de- securitate ale regimului rho- desian, sprijinite de unități polițienești din Republica Sud-Africană — anunță agenția Reuter.
Cel de-al treilea zbor de în

cercare al avionului de trans
port „C—5 Galaxy", considerat cel mai mare din lume, a fost efectuat de piloții companiei americane „Lokheed". Avionul, care s-a aflat

în aer timp de trei ore, a avut la bord o încărcătură de 275 tone, ceea ce constituie un nou record mondial de decolare.
Kenneth Kaunda, președintele Zambiei, și-a încheiat vizita la I i- dra, părăsind sîmbătă noaptea tala britanică pentru a se reîntoarce la Lusaka.

ETIOPIA. — în timpul cursurilor la o școală de pregătire a cadrelor medicale din Addis Abeba
siv cele nucleare. Stăruie încă în memorie valul de proteste stîrnit în întreaga țară de vizitele la Sasebo ale portavionului american „Entreprise".. Furtuna a fost stîr- nită din nou, recent, cînd submarinul nuclear „Swordfish" a provocat o radioactivitate de 20 de ori

nia a armelor nucleare și a rachetelor. în scrisoarea respectivă a primului ministru către președintele S.U.A. se arăta că schimbările majore în structura forțelor armate americane, dislocate pe teritoriul Japoniei, în echipamentul lor, „vor fi subiecte

Poporul japonez 
pretinde dreptul 
la o reală securitate

mai mare decît cea normală, în apele aceluiași port.într-o serie de luări de poziție ale partidelor de stînga a fost ridicată din nou problema clauzei tratatului referitoare la „consultările prealabile". Această clauză a fost inclusă la cererea expresă a primului ministru japonez, cu scopul de a domoli protestele populare față de introducerea în Japo

ale consultărilor prealabile cu guvernul japonez". Observatorii arată însă că guvernul japonez însuși a aprobat vizita submarinului atomic „Entreprise" în porturile japoneze, motivînd a- ceasta prin obligațiile > e decurg din tratatul de securitate. Clauza „consultării prealabile", prevăzută în tratat, s-a dovedit deci nulă.Este cunoscut că Partidul liberal-democrat (de guvernămînt) s-a

pronunțat pentru extinderea automată a tratatului. în acest fap- partidele de opoziție văd o încercare de a se evita o înfruntări directă în parlament cu forțele care se opun tratatului.Toate partidele din opoziție sînt împotriva tratatului și a menținerii în continuare a trupelor americane pe teritoriul japonez. Partidul comunist cere abandonarea oricărei politici externe avantajînd Statele Unite, abrogarea alianței militare japono-americane, retragerea imediată a trupelor americane Partidul socialist cere restabilirea suveranității asupra teritoriului țării, denunțarea tratatului de securitate și a „acordului administrativ". La rîndul său, partidul Komei se pronunță pentru „suspendarea progresivă" a tratatului, fiind, totodată împotriva oricărei revizuiri a acestuia în sensul întăririi acordurilor bilaterale japono-americane și prelungirii staționării forțelor S.U.A. în Japonia. Pozițiile identice sau similare ale partidelor de opoziție în această problemă constituie o platformă comună pe plan național în lupta împotriva tratatului de securitate, în ju rul căreia se raliază largi pătur populare, forțele progresiste. Kenj Miyamoto, secretarul general ai C.C. al P.C. din Japonia, declara recent: „Fie că este vorba despre abrogarea sau despre desființarea tratatului de securitate, pentru ca acest lucri să devină concret, este necesar unirea forțelor care se opun tra tatului de securitate și susțin a- brogarea tratatului în 1970".
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