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EA ȘTIINȚIFICA

Sensul organizării științifice producției și a muncii este sau trebuie să fie. fără excepție, promovarea noului, a acelor soluții-ca- talizator tn stare să perfecționeze întregul mecanism tehnic și economic al întreprinderilor, să declanșeze acea energie interioară necesară propulsării activității productive pe culmile cele mal înalte ale eficienței. Noul tehnic și economic, administrativ sau organizatoric, deși existent in stare potențială în fiecare întreprindere, nu se propagă de la sine. Experiența înaintată — t'^est angrenaj complex de realizări îSosebîte, peste „medie" — se generalizează prin Intervenția factorului om, a specialiștilor. Generalizarea el Îmbracă uneori forma luptei între vechi și nou, a luptei dintre păreri contradictorii, în forme mai mult sau mai puțin evidente — si toate acestea întrețin focul continuu al transformărilor, al progresului economic. De aceea, privită prin prisma vitezei de circulație, extinderea experienței ■ pozitive, acumulate în organizarea științifică a producției și a muncii, presupune acțiunea conștientă și organizată a comitetelor de direcție, precum și a ministerelor.Așa stînd lucrurile, am căutat să

investigăm modalitățile de infuzie a „noului" acumulat in organizarea științifică in cadrul întreprinse în cîteva din industria ușoară. Se știe că a- ceastă ramură și-a c^tigat un loc binemeritat în economie tocmai prin tenacitatea, seriozitatea și priceperea cu care colectivele de întreprinderi au abordat, de la bun

început, studiile de așezare pe baze moderne a producției și a muncii. Cîteva date, culese recent, sînt în măsură să susțină, fără echivoc, această afirmație. La sutele de milioane Iei producție suplimentară realizată în anul trecut peste prevederile Inițiale ale planului cincinal, în acest an se adaugă o depășire Ia indicatorul amintit de a- proape 600 milioane lei. Adică, echivalentul producției a două întreprinderi mari, al muncii cîtorva mii de muncitori, ingineri, tehnicieni și
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Egalitatea clalism înseamnă liberarea egală de ploatare pentru toți, desființarea egală a proprietății private a- supra mijloacelor de producție, datoria e- gală de a munci după capacități șl dreptul egal de a primi de la societate în raport cu munca depusă. Așadar, nu egalitate uniformizată, ci egalitate în libertatea de împlinire a destinului persoanei umane în cele mai înalte expresii, fără restricții șl îngrădiri, realizabilă obiectiv în cadrul orîn- duirii socialiste.în socialism legislația, normele de drept prin care se realizează în principal justiția corespund întru totul ideii de dreptate so- îmbină fericit personale generale.

e- 
ex-

sprijinul din ce !n ce mai eficient al opiniei publice, reprezintă principalele pîrghii de realizare și valorificare a drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor. Acordînd fiecărei persoane ceea ce i se cuvine după lege și intervenind în cazurile în care echilibrul juridic este rupt, activitatea organelor

care cunoaște stadii, deter- la rîndul lor,

economiști, dar care se realizează nu prin investiții, ci prin atragerea în circuitul economic a unor rezerve interne depistate în acțiunea inițiată de partid și guvern. Ur- mînd îndeaproape evoluția producției, beneficiile se înscriu pe a- cecașî curbă ascendentă, precorii- zîndu-se realizarea pînă în 1970 unor acumulări suplimentare peste 1,4 miliarde lei.Izvorul acestor succese trebuie privit sub două unghiuri de vedere: colectivele de întreprinderi din industria ușoară. în cadrul acțiunii de organizare superioară a producției și a muncii, continuă elaborarea de noi studii și măsuri, extind inves- , tigațiile în noi domenii de activitate (proiectare, cercetare, circulația mărfurilor), se preocupă de ridicarea nivelului profesional al cadrelor de conducere, a tuturor specialiștilor angrenați în perfecționarea condițiilor pentru bunul mers al activității economice. Pe de altă parte, este vorba de generalizarea studiilor elaborate de unele întreprinderi la alte unități cu condiții identice sau asemănătoare de lucru, pentru ca rezultatele certe, viabile, obținute în organizarea științifică a producției și a muncii să fie extinse operativ, valorificate plenar, elimi- nîndu-se irosirea eforturilor unor fabrici șl uzine prin găsirea anumitor soluții tehnice, tehnologice de organizare pe care alții le plică de mult. Ultimul grup

Partldul nostru, con
ducătorii lui perseve
rează în a consulta poporul în toate chestiu
nile de politică și 
practică social-econo- 
mică. Aceste consul
tări îmbracă forma, 
devenită populară la noi, a dialogului de lucru. E o coborire tn 
real, la sursă, pe tere
nul ferm al faptelor; 
consultarea încetează 
de a fi una de cabinet, 
iar locul speculații
lor sterile îl iau argu
mentele de necontrazis 
ale practicii. E reeva
luată astfel chiar ideea 
de a conduce și aceea 
de conducător, tnctt 
noțiunile ne apar. tn 
condițiile practicii ro
mânești, tub forma u- 
nei concepții evoluate, 
Care își arată cu gene
rozitate roadele. E fer
tilizată deopotrivă gân
direa politică, la toate 
nivelurile de manifes- 

și. desigur, acțiu- 
constructive cars 
potențate, corec
ta flux, printr-o 

confruntare a viziunii 
de ansamblu cu aceea a părților. Dinamica 
dezvoltării social-eco-

LA CRAIOVA

nomice are astfel 
larg cîmp de manifes
tare. Se exprimă în a- 
cest mod, printr-o va
rietate de factori, e- 
sența democratismului 
socialist care se instă- 
pînește în toate com
partimentele vieții 
noastre social-politice, 
conferind înfăptuirilor 
socialiste din România 
marca și valoarea unui 
aport la experiența de 
construcție socialistă tn general.

De aceste cîteva 
adevăruri am avut 
ocazia să md conving 
încă o dată, tn chip 
nemijlocit și cu maro 
forță de argumentare, 
fiind printre aceia că
rora li s-a oferit șansa 
de a-i însoți pe con
ducătorii de partid și de stat tn județele din 
vestul țării, printre 
bănățeni. Cu greu te 
poți detașa de amă
nuntele 
vizitei, 
menține 
coordonatele ei funda
mentale, numai la 
esențele decantate; cu 
greu pentru că port 
pe retină șl, desigur,

dwetninatd 
celulele, 
locală" 
fluxul 
inepuizabilă 
mareea aceea de fețe, 
de glasuri, de flori, de 
gestică, de 
te umane, 
exprimabilă 
prin fraze, 
impresiilor 
gîndirea exactă : mitingul de la Reșița se 
transformă, 
moment dat, 
impresionant 
muncitoresc 
imposibilitatea istorică 
de reîntoarcere a 
rînduielilor capitaliste; 
țăranii satelor bănățe
ne teșiți la șosea îi 
salută pe conducători 
cu steaguri, cu flori, 
agitate în văzduhul 
tomnatic, cu roadele 
pămîntului purtate tn 
brațe, rostind invariabilul „mulțumim fru
mos", fraza care le 
sintetizează simțămin
tele de recunoștință ;

toate 
„culoarea 

vizitei,

(Continuare 
în pag. a V-a)

La Craiova a fost terminată con
strucția noii stații de călători. La proiectare s-a avut în vedere atit 
desfășurarea £n condiții optime a 
proceselor de exploatare tehnologică și comercială, cît și ambianța ar
hitectonică tn care se încadrează. 
Noua stație este compusă dintr-un 
corp central pentru sălile de aș
teptare, ghișee de bilete și C.E.C., 
chioșcuri etc., un altul de exploa
tare, un turn de centralizare și co-

mandă. în spate se ridică sediul 
Direcției regionale C.F.R.

In prezent se desfășoară tntr-un 
ritm intens lucrările de sistematiza
re. centralizare electrodinamică a 
macazelor, precum și de electrifica
re a liniilor din întregul complex, 
important nod feroviar al traficului 
dintre Oltenia, Banat și Transilva-

dală, interesele cu cele Numai acel drept care, reflectînd fidel existența socială, deschide personalității umane perspective egale de dezvoltare multilaterală, este de natură a forma o premisă valabilă pentru realizarea dreptății sociale. Or, in țara noastră, ansamblul regulilor juridice, dreptul nostru socialist satisfac această condiție calitativă, exprimă în norme de lege politica Partidului Comunist Român, care desfășoară, așa cum dovedește viața, o vastă activitate destinată a crea fiecărui om al muncii posibilitatea să se realizeze pe sine însuși și să beneficieze, în raport cu contribuția sa socială, de progresul material și spiritual al națiunii socialiste române.în țara noastră funcționează un întreg sistem de organe, aparatul administrației de stat, instanțele judecătorești, procuratura, care, exercitîndu-și a- tribuțiile conferite cu

statului socialist reprezintă încă una din premisele necesare împlinirii unei autentice dreptăți.în sfîrșit, este de menționat noua conștiință juridică socialistă, izvor de aplicare și respectare deliberată. liber consimțită, a legilor, precum și a normelor de conviețuire socială, fără distincție de locul unde fiecare își desfășoară activitatea si indiferent de natura obștească sau particulară, a raportului so- 'cial pe care norma de drept, reglementîndu-1, îl consolidează. Re- cunoscînd în valoarea social-politică a normelor juridice socialiste una din principalele garanții ale solidarității umane, cetățenii patriei noastre, muncitori și creatori de bunuri materiale ori spirituale, se, integrează conștient în marele proces al înfăptuirii dreptății.Dar existenta obiectivă a premiselor necesare înfăptuirii justiției nu înseamnă șl realizarea automată a acesteia. Consacrarea constituțională a egalității în drepturile și obligațiile civice nu dobîndește conținut în mod spontan, ci ca e- fect al unui proces e-

volutiv, diferite minate, de gradul dezvoltării materiale și ideologice. Pe de altă parte, normele dreptului, la un moment dat, sînt depășite de fluxul tumultuos al vieții și nu mai pot asigura o reglementare adecvată tuturor implicațiilor umane generate de noile relații sociale. Nu trebuie să ignorăm, apoi, că în activitatea unor funcționari din organele statului persistă manifestări de indiferentism față de dispozițiile legale și chiar de transgresare a acestora, după cum unii cetățeni, refractari la acțiunile de profilaxie morală, încalcă sau nesocotesc normele dreptului socialist ori celelalte reguli de con-' viețuire socială. Cu alte cuvinte, nu au dispărut focarele care creează ambianța favorabilă injustiției șl inechității.Dar în socialism idealul dreptății și al echității sociale nu ră- mîne eteric, intangibil; reprezentînd o reflectare veridică a perspectivelor dezvoltării, idealul socialist despre justiție constituie unul din aspectele tipice ale forței umane de a transforma idealul tn real.Considerarea multilaterală a activității desfășurate în ultimul timp de conducerea noastră de partid și de stat evidențiază preocuparea permanentă, susținută cu tenacitate, pentru realizarea dreptății socialiste în toată plenitudinea ei. Sub directa și competenta conducere a partidului, premisele care condiționează Instaurarea dreptății, facto-
(Continuare 
în pag. a Ii-a)

și 
a-preocupări ne-a reținut' atenția în mod deosebit. Se distinge faptul că în industria ușoară generalizarea experienței pozitive a căpătat un caracter organizat, că această acțiune este dirijată de la nivelul ministerului, respectîndu-se un deziderat esențial : propagarea concluziilor studiilor și a măsurilor tehnico-organizatorice cu valabilitate generală se face în funcție do specificul producției, de caracteristicile fiecărei întreprinderi și de sarcinile acesteia în mecanismul uriaș al industriei ușoare.Din nou cifrele vorbesc în forma cea mai sintetică și convingătoare despre consecințele acestui mod de a proceda. Pînă în prezent. în industria ușoară au fost generalizate la nivel de subramură 51 de studii, care vizează în principal îmbunătățirea organizării locului de muncă, perfecționarea fluxurilor de fabricație, raționalizarea evidenței șl a sistemului informațional. Efectele? Numai în acest an, pe această cale, se prelimină un spor de producție de aproape 40 milioane lei. Concret. s-au extins la toate întreprinderile similare sistemul de croit practicat de Fabrica de confecții și tricotaje București, precum și perfecționarea programării și urmăririi producției în industria lînli și mătăsii, reorganizarea sistemului de control al calității în industria pielăriei și încălțămintei. Fără a detalia fiecare studiu sau măsură ge-

Consiliul Superior al Agriculturii ' recomandă să se distrugă vrejii la ‘ culturile de cartofi, prin cosit sau , alte mijloace, măsură care dă posi- . ____  „ ______________ bilitate tuberculilor să se maturi- • Agriculturii rezultă că., zeze. După 4—5 zile de la distru-. • '! trece la ' scosul cartofilor, lăsîndu-se 3—4 ” zile în grămezi acoperite cu paie, . pentru a se zvînta.In această toamnă trebuie acor- • dată mai multă atenție culesului ■ viilor. Ploile și apoi timpul căldu- ' ros au favorizat răspîndirea muce- galului, care face ca producția să . se diminueze. Pentru a se preveni • pierderea sucului din boabe, se • cere ca recoltatul strugurilor să se • facă cît mai repedeîn această săptămînă, pe baza ' Indicațiilor specialiștilor, se va trece cu toate forțele la semănatul culturilor de toamnă. Pregătirile în vederea acestor importante lucrări sînt avansate. S-au asigurat mari cantități de semințe, care au fost condiționate și tratate în cea mai mare parte. De asemenea, pregătirea terenului s-a făcut pe 45 la sută din suprafețe în întreprinderile agricole de stat și 41 la sută în cooperativele agricole. Este necesar ca pe măsură ce tarlalele se eliberează de plantele premergătoare să se execute de urgență pregătirea terenului, condiție de cea mai mare însemnătate pentru . executarea semănatului de calitate și în perioada optimă.Printr-o muncă intensă, bine or- ■ ganizată, în toate fermele de stat și cooperativele agricole se poate \ asigura executarea, într-un timp . scurt și la un nivel calitativ corespunzător, a tuturor lucrărilor de ■ strîngere a recoltei de toamnă, cît șl a celor de care depinde recolta ' viitoare.

Lucrările agricole de sezon se Intensifică de la o zi la alta.Aproape în toate județele se lucrează din plin la recoltat. Din datele centralizate la Consiliul Superior al ..4.-0^.-—,-. — —  „„------.  „ ; ---- .floarea-soarelui s-a strîns de pe 85 gerea vrejilor se poate la sută din suprafețe, sfecla de zahăr — 20 la sută, porumbul — 15 la sută, cartofii de toamnă — 14 la sută, iar strugurii — 50 la sută. Cele mai mari suprafețe cultivate cu porumb și floarea-soarelui au fost recoltate în întreprinderile a- gricole de stat din trusturile Craiova, București, Constanța, Slobozia și în cooperativele agricole din județele Olt, Iași, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Botoșani, Dolj și întrucît, în cele' mai multe porumbul și floarea-soarelui în copt, este necesar să fie recoltatul acestor culturi, _____mitent cu transportul și depozitarea produselor pentru a se evita pierderile.Recoltatul sfeclei de zahăr se face pe baza graficelor stabilite între unitățile producătoare și fabricile de zahăr. Se constată însă rămîneri în urmă în ce privește transportarea de pe cîmp a rădăcinilor. Din datele furnizate de direcțiile agricole județene rezultă că pe cîmp există peste 100 000 tone de sfeclă reeditată și care, datorită timpului călduros, se poate deprecia- din punct de vedere cantitativ și calitativ. O mare atenție trebuie acordată, în această perioadă, recoltării cartofilor. Datorită precipitațiilor căzute în a doua parte a verii, după o lungă perioadă de secetă, cartofii de toamnă și-au reluat intens vegetația, multe plante au înflorit a doua oară șl chiar au format tuberculi noi. Ți- nîndu-se seama de această situație,

altele, locuri, au dat grăbit conco-

(Ager preș)

de la Blackpool

aduc invaria-(Continuare in pag. a IlI-a)

a PartiduluiViorel SALAGEAN

OBȘTESC
CU GRIJĂ

de Frank ALLAUN
membru al Camerei Comunelor din Anglia

în curind, la 30 septembrie, se va deschide la Blackpool conferința anuală a Partidului laburist din Anglia. Anul acesta, persoana care va prezida întrunirea celor 1 200 de delegați la conferință va fi doamna Jennie Lee, care a condus acum ci- teva luni o delegație laburist în România.Conferințele anuale

■

în anii construcției socialiste, asigurarea unor condiții corespunzătoare de locuit a devenit o sarcină centrală a partidului și statului nostru. Construcțiile de locuințe și de edificii social-culturale au luat o amploare fără precedent în istoria țării, schimbînd radical fața orașelor și satelor. Peste o treime din fondul locativ existent în orașe a fost ridicat în ultimii 16 ani. Mai mult de 95 la sută din fondul locativ a- flat în patrimoniul statului este format din clădiri moderne, construite din materiale durabile.Statul acordă totodată o grijă susținută întreținerii fondului locativ. Dovadă fondurile importante investite pentru conservarea clădirilor, renovarea și creșterea gradului lor de confort. în anul de față, numai în București se cheltuiesc în acest . scop peste 195 000 000 de lei. Cum sînt folosite aceste fonduri ? Cum sînt administrate locuințele din Capitală de către organizațiile de specialitate : LA.L. (întreprinderile de administrație locativă) și I.C.R. (întreprinderile de construcții și reparații) ?Despre administratorii spațiului locativ bucureștean s-ar putea spune, fără îndoială, o seamă de lucruri bune. în activitatea lor se mențin însă carențe care au făcut și în trecut obiectul unor critici justificate din partea cetățenilor, a presei. Persistența lor ne obligă să revenim.

sesizare.47, ne rela-Avem în față o strada Bradului nr. tează Aurica Tănase, imobilul necesită reparații urgente. După insistențe îndelungate, reparațiile au fost „prinse" în planul pe anul 1967... Ele figurează și în planul pe anul în curs". Lunile trec. pereții se deteriorează. între timp, sus-nu- mita locatară a cheltuit 1.500 de lei pentru amenajarea acoperișului. Cu o notă de alarmă justificată, o altă scrisoare ne sesizează că in blocul 22 din strada Secuilor nr. 4 s-a deschis un șantier de reparații inaugurat prin descoperirea plafonului. Lucrarea a fost întreruptă. O belșug a inundat tele de la nivelul tari s-au refugiat vecini.Am luat rile sosite în ultima săptămînă la redacție și .. . .luie aceleași neajunsuri: nejustificată sau tărăgănarea rațiilor Ia uneie locuințe, părăsirea inopinată a unor șantiere, lucrări de proastă calitate etc. Căror cauze se datorește această situație ?Convorbirile pe care le-am purtat cu directori și ingineri-șefi ai Direcției municipale a spațiului locativ, Trustului de reparații în construcții și construcții București (T.R.C.B.). ai I.A.L. și I.C.R. denunță lipsa irucțle ca

ploaie căzută din toate apartamen- nr. 4. Unii loca- cu bagajele prinnumai două din scriso-al căror conținut dezvă- aminarea repa-

construcțiiai I.A.L.materialelor de eons- filnd una din cauzele

principale ale întîrzierilor sau amt- nărilor de pe un trimestru pe altul și, uneori, chiar de pe un an pe altul a lucrărilor de reparații. Formulînd existenta acestui impediment, I.C.R.-urile acuză I.A.L.-urile care nu predau la timp documentațiile și pun astfel serviciile de aproviziona- re ' ’"~în ---------comenzi de materiale să lanseze. Planul de aprovizionare este elaborat cu aproximație și cu elemente empirice, luîndu-se ca bază comenzile făcute... cu un an în urmă f O asemenea „planificare" dă naștere unei situații paradoxale șl a- nume : I.C.R.-urile au materiale de construcție (uneori în cantități excedentare), dar nu sortimentele de absolută necesitate. Situația e bine cunoscută și a fost sesizată nu o dată. Ceea ce intrigă este faptul că atit direcția municipală a spațiului locativ, cît și T.R.C.B. nu reușesc să Impună, cu un efort comun, întocmirea mai competentă și operativă a devizelor de reparații și planificarea mai judicioasă a necesarului de materiale la nivelul I.A.L.-urilor șl I.C.R.-urilor, pentru a înlătura a- ceastă anomalie.La păcatele administratorilor spațiului locativ trebuie să le adăugăm și pe cele ale unor furnizori de materiale de construcție, care nu satisfac comenzile în cantitățile cerute și aprobate de forurile superioare

de la T.R.C.B. și I.C.R. situația de a nu ști ce

sau le aatisfao eu multă Intîrzlere. Directorul general al T.R.C.B., tov. C. Costache, ne-a relatat, printre altele, că în anul de față I.C.R.-urile din Capitală sînt deficitare, față de cotele de materiale repartizate, cu 400 tone de tablă zinoată, 11 000 mp de faianță, peste 100 000 mp de parchete, aproape 7 000 mc de cherestea rășinoasă etc. Uneori, echipele de constructori, neavînd la îndemînă materialele necesare, părăsesc șantierele, lăstnd lucrările neterminate și apartamentele vraiște, pentru a ataca un nou „front alte imobile. începe pentru îndeplinirea ric, I.C.R.-urile forțele pe zeci de nipulînd dintr-un loc în altul și risipind tone de materiale. Trebuie spus însă că lipsa de materiale a devenit un fel de scut, în spatele căruia constructorii bucureș- teni se ascund ori de cite ori li se cere să justifice neajunsurile activității lor. în cursul convorbirilor purtate cu reprezentanții T.R.C.B. și ai unor I.C.R. a reieșit că o mare cantitate de materiale deficitare sînt recuperate prin achiziții sau schimburi cu diverse întreprinderi. ,A- tunci, cum se explică faptul că nu-

de lucrări" în astfel o goană planului valo- împrăștlindu-și șantiere, ma-

A. MUNTEANU

(Continuare în pag. a Il-a)

bil în discuție politica internă șl externă a Partidului laburist. Oricine cunoaște realitățile politice șl sociale britanice își dă seama că la apropiata reuniune de la Blackpool politica guvernului va fi supusă în anumite privințe unor aspre critici. A- cest fapt poate fi afirmat cu siguranță îndeosebi în ce privește politica de prețuri și venituri, deoarece ea a și fost respinsă cu o majoritate de șase la unu la Congresul sindicatelor britanice care a avut loc la începutul acestei luni. După cum se știe, sindicatele obiectează împotriva înghețării salariilor, în timp ce prețurile, ca și profiturile și dividendele, continuă să crească. Iar în Interiorul Partidului laburist sindicatele sînt forța dominantă, întrunind marea majoritate a voturilor (din 6 300 000 de membri, 5 500 000 sînt membri oficiali ai sindicatelor caro plătesc cotizații Partidului laburist).Dintre cele 25 de moțiuni existente, referitoare la politica de prețuri și venituri, foarte semnificativă este aceea propusă de puternicul sindicat al lucrătorilor din transporturi. In care se spune : „Conferința de la Blackpool, recunoscînd măsura în care legislația ce prevede înghețarea salariilor șl a revendicărilor pentru sporirea lor a Impietat asupra activității legale a sindicatelor și a progresului economic, cere Înlăturarea acestei legislații".O altă problemă, asupra căreia fără îndoială vor fi discuții șl critici deosebit de vii, este cea a șomajului. în momentul de față, în Anglia există peste o jumătate de milion de șomeri șl chiar economiști care afișează adesea optimism în această privință se așteaptă ca numărul lor să crească la trei sferturi de milion în cursul iernii ce vine. Trebuie spus că, în comparație cu cei peste 20 de milioane de salariați, existenți actualmente în Anglia, proporția aceasta ar putea să nu pară prea mare; dar pentru muncitorii în cauză și pentru majul reprezintă o sigur, prezența lui ceea ce așteptau eilaburist. Acum cîteva zile vorbeam
familiile lor șo- catastrofă și, de- este departe da de la un guvern

(Continuare în pag. a V-a)
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ÎNVĂTĂMÎNTULUI DE PARTID

DIVERS
Apel către 
un hot»In cartierul Cornișa-Bistriței Bacău se află în construcție și blocul nr. 25. Intr-o noapte, ca ■prin farmec, au dispărut țevile de plumb de la instalațiile sanitare ale tuturor celor 44 de apartamente. Păgubașul s-a plîns miliției orașului. Milițianul care a fost rugat să dea o mînă de ajutor a spus :— Prindeți-1 pe hoț și adu- cețl-1 aici la noi. Să vedeți ce-i facem !Păgubașii, fiind profilați pe construcții și nu pe prinderea de hoți, ne roagă pe noi să le dăm o mînă de ajutor, pentru că în ultimul timp au început să dispară de la blocul împricinat și alte materiale. In- trucît miliția nu vrea să se a- mestece, facem următorul apel : HOȚULE, NU MAI FURA! NUrI FRUMOS.
Inspectorii 
milostivi

Doi mandatari au deschis 
Cugir două bufete. Primul, cel 
de la „Bufetul Grădina", are 137 
de locuri la mese. Pentru cei 
137 de consumatori, 8 cuțite și 
10 furculițe. Cel de la „Car- 
pați" — 192 de locuri la mese și doar 7 cuțite și 8 furcu
lițe.

Deplasindu-ne la Cugir, i-am 
găsit pe cei doi mandatari ru- 
gîndu-se pentru sănătatea celor 
de la Inspecția comercială a o- 
rașului care nu-i deranjează în 
legătură cu tacîmurile și i-am 
mai văzut studiind Biblia.

— In ce scop... ?
— Vrem să saturăm și noi toți clienții cu un singur pește și o singură sticlă cu vin...
— Și dacă, doamne ferește, 

descoperiți secretul, clienții se 
vor desfăta gratis 7 Că așa a 
fost acolo.

— La prețul pieței de azi. Noi 
sîntem milostivi.

Dar mai milostivi decît 
ei sînt cei de la Inspecția co
mercială — spunem noi, ca 
să nu zicem l

la

Titlul lui 
Bikila Abebe 
în pericol

Un cititor din Galați, 
Scărlătescu, ne sesizează 
pentru a cumpăra de la O.C.L. I 
Produse industriale niște haine 
în rate, a făcut zeci de kilo- I 
metri. Dintr-un loc a fost tri
mis în altul, din altul, în alt ’I altul... „încă un contract cu i 
O.C.L.-ul și maratonistul Bikila I Abebe poate să iasă la pensie, j 
li iau locul" — ne scrie dîn- 
sul.

Drept pentru care întrebăm: 
O.C.L. din Galați este patronat 1 
de C.N.E.F.S. ? Dacă nu, a- I tunci de ce „crește" marato- I niști ?
Nici m i 
o lacrimă,

Ion 
că

nici 
o lacrimă!Consultînd niște documente ale I.C.R.T.I.-ului București, am aflat că dumnealor, de la 1 ianuarie pînă în prezent, au refuzat datorită calității necorespunzătoare 174 000 perechi încălțăminte provenite de la 21 unități producătoare. Recordul îl deține „Clujana" cu 39 000 perechi. Pe locul II „Progresul"- București — 37 000 perechi. în timp ce studiam documentele, e- misiunea „Melodia preferată” transmitea, la cererea unui tovarăș din Ministerul Industriei Ușoare : „Nici o lacrimă, nici o lacrimă 1".Se „înmormîntează" atîția bani și nici o lacrimă ?
Nu pacientul 
va fi 
consultat...Violeta Ulmet, medic în muna Săbăreni-Ilfov, are oșină proprietate personală și o delapidare de 15 000 lei. (A sustras, prin semnături false, medicamente care trebuiau date gratuit). Va fi „consultată" de un tribunal.

co- ma-

Păcat 
de milion!Vedeam în fiecare zi ple- etnd din București un autocamion încărcat cu niște cutii de carton. Curioși, am întrebat:— Ce faceți cu cutiile astea 7 Unde le duceți ?— Sîntem de la Fabrica de încălțăminte „Ardeleana" din Alba Iulia și-n cutiile astea, care le cărăm noi în fiecare zi, se ambalează încălțămintea pe care o trimitem în comerț.— Și tocmai de la București trebuie să aduceți cutii ? Mai prin apropiere nu se găsesc ?— Cum nu ? Dar așa sîntem programați de ministerul nostru tutelar.Rugăm forurile competente ea această sesizare să nu a- jungă spre rezolvare la „omul cutie". E vorba de un mi- și ceva de lei pagubă peRubrico

Nicolae
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

redactatd de 
TUDOR

SÎNT CREATE PREMISELE
UNUI STUDIU

CU ADEVĂRAT EFICIENT?
Apropiata deschidere a unui nou an de studiu în învățămîn

tul de partid — important eveniment în viața ideologică a par
tidului — prilejuiește, în chip firesc, o vie și intensă activitate 
pregătitoare în organizațiile de partid de la orașe și sate, acti
vitate menită să creeze condiții propice desfășurării studiului 
la nivelul înaltelor exigențe ale etapei actuale.

Înfățișăm în cele ce urmează cîteva aspecte surprinse în toiul 
acestei activități în cîteva organizații județene, orășenești și 
municipale de partid.

Un aspect care socotim că merită să fie de la bun început relevat: numeroase comitete de partid și birouri ale organizațiilor de bază din întreprinderi, instituții, părăsind o- biceiui din anii trecuți de a aștepta, . pentru elaborarea programelor de studiu, rețete de la cabinetele de partid, au pășit‘ele insele la elaborarea programelor, consultîndu-se in acest scop cu cei ce vor studia, cu cursanții. Este o cale sigură pentru a face ca învățămîntul să răspundă nevoilor, preocupărilor cursanților și. prin aceasta, să devină mai interesant, mai atractiv și mai eficient.Avem în față de pildă formelor de învățămînt funcționa în acest an la tomatica" din Capitală, lor conduce la concluzia le-au întocmit s-au orientat bine, împletind probleme de mare actualitate ale politicii partidului cu probleme specifice colectivului întreprinderii. Pe baza consultării principalelor cadre — director, inginer șef, conducătorii sectoarelor de producție — care cunosc cei mai bine nevoile întreprinderii, ale cursanților. în programul cursului de probleme economice ale întreprinderilor industriale au fost prevăzute, alături de teme desprinse din recentele documente de partid, referitoare la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, și altele, reflectînd direct cerințe stringente ale activității din această unitate industrială, cum sînt: căile de accelerare a ritmului de asimilare a noilor aparaturi de automatizare, sarcinile comuniștilor în direcția îmbunătățirii calității acestora; reducerii cheltuielilor de producție și sporirii rentabilității.Eforturi spre o adecvare judicioasă, gîndită a temelor de studiu la preocupările specifice cursanților am. întîlnit și ..la unele institute de proiectări din' Capitală, unde cursanții ■ vor avea prilejul să dezbată asemenea probleme deosebit de actuale pentru activitatea lor, cum sînt: cercetarea științifică și proiectarea, mai precis modul în care colectivul institutului promovează ultimele cuceriri ale cercetării științifice în domeniul proiectării; contribuția proiectanți- lor la valorificarea superioară a resurselor naturale ale țării.Tinîndu-se seama de interesul manifestat de numeroși specialiști din posibilitatea să ascultăm expuneri diferite instituții și întreprinderi ' - ■ • •pentru cunoașterea probletnelor de ergonomie, a unor noțiuni de psihologie și sociologie a muncii, pe lîngă cabinetul municipal de partid organizat un cerc special în care. fi studiate asemenea probleme.Potrivit dorinței exprimate cursanți, multe organizații de partid au inclus în programele elaborate teme privitoare la politica externă a partidului și statului nostru, la poziția principială a României în legătură cu relațiile dintre țările socialiste, dintre toate statele lumii.O analiză atentă a tematicilor întocmite de unele organizații de partid pentru noul an de studiu evidențiază, însă, că stilul birocratic, de ignorare a cerințelor reale ale oame-
(Urmare din pag. I)

programele care vor uzina „Au- Cercetarea că cei care

s-avor,de

rii determinant! ai împlinirii acesteia dobîndesc noi dimensiuni și noi forțe.In complexul măsurilor luate pentru a asigura dreptății socialiste o evoluție invariabil ascendentă se disting, în primul rînd, măsurile destinate lărgirii și adîncirii procesului de democratizare a vieții sociale. O autentică demoorație politico-socială nu este de conceput fără o bază corespunzătoare, fără o profundă democrație economică ; or, aceasta nu se poate obține decît prin aplicarea riguroasă a unor criterii egale în repartiția fondurilor de consum, prin compensarea materială a constructorilor socialismului în funcție exclusiv de contribuția personală la crearea fondului economic național. In acest sens, Marea Adunare Națională a adoptat, în iunie acest an, legea pentru reglementarea unor condiții de remunerare a salariaților care îndeplinesc funcții de conducere, teh- nico-administrative și de specialitate, a cărei menire este tocmai înlăturarea surselor inegalității constatate în sfera distribuirii veniturilor personale, prin remedierea inconsecvențelor apărute în aplicarea criteriilor socialiste de retribuție. De asemenea, legea privind controlul provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice care nu au fost dobîndite în mod licit, ca și legea ou privire la regimul juridic al terenurilor fără construcții din perimetrul construibil al municipiilor și orașelor se înscriu tn ansamblul măsurilor legislative destinate eliminării fenomenelor antiso- cialiste de acaparare a unor bunuri și de dobîndlre a unor cîștiguri fără muncă, fenomene care contravin normelor etice ale societății socialiste. Stabilirea unul raport echitabil între veniturile oamenilor muncii și prin înlăturarea contrastelor flagrante în nivelul de trai al populației, este o acțiune logică și legică, perfect întemeiată, pusă în serviciul

locativ
fi. .

(.Urmare din pag. I)

punsuri asupra tuturor problemelor care nu ne erau clare — ne-a spus propagandistul Sabin Aldescu, din comuna Molovăț, același județ.Remarcăm inițiativa cabinetului de partid al sectorului 1 din Capitală care, concomitent cu selecționarea propagandiștilor, a întreprins un sondaj de opinie în rîndul acestora, cu scopul de a afla .care din căile de pregătire preconizate să se desfășoare la cabinet în timpul anului răspund cel mai bine nevoilor reale, preferințelor acestora. Este un exemplu de abordare realistă a problemei instruirii eficiente a propagandiștilor de-a lungul viitorului an de învățămînt de partid.1O condiție elementară ca învățămîntul de partid să se desfășoare în condiții normale este respectarea liberului consimțămînt al cursanților la înscrierea în învățămînt, crearea condițiilor ca fiecare să poată opta pentru acea formă de studiu care îl interesează.Ce am observat în această privință? La cabinetele de partid ale sectoarelor 4 și 5 din Capitală, de exemplu, multă grijă pentru o înscriere cît mai judicioasă. Fiecare din cei veniți să se înscrie la formele superioare care funcționează pe lîngă cabinet este ajutat să formă care corespunde preocupărilor, nivelului gătire.Din păcate, nu peste festă o asemenea tat să arate cum pregătirile pentru deschiderea învățămîntului de partid în orașul Hîr- lău, unul din secretarii comitetului orășenesc de partid s-a declarat mul- .țumit că la cabinet există tabele cu numele cursanților, lista formelor de studiu etc. Dar despre felul cum s-a făcut, practic, selecționarea cursanților, cum a fost întocmită tematica, nu a putut răspunde. Un asemenea stil formal de muncă, distonează puternic cu modul în care a procedat Comitetul județean Iași al P.C.R., care a trimis pe teren colective ce controlează în fiecare organizație de partid modul în care este organizat învățămîntul de ............ ..... M partid în acest an.pozitiv în aceste cursuri efortul" de t Pentru bunul mers al învățămîn- a elimina caracterul școlăresc, de a oferi participanților o largă perspec-. tivă, o cuprinzătoare informare a- supra celor mal actuale probleme ale politicii interne și externe a partidului.Sînt propagandist de cîțiva ani — ne spunea Dumitru Vișan, din comuna „23 August" — județul Mehedinți, Am mai participat la asemenea cursuri. Spre deosebire de alți ani, cînd pregătirea la cabinet se baza în principal pe seminarii — un fel de repetiție a seminariilor din cercuri — în acest an ni s-a dat

nilor mai dăinuie încă. Izbește de pildă faptul că în programele unor cercuri de studiu de la Ministerul Industriei Alimentare, întreprinderea de distribuție a gazelor-București, ș.a., întîlnim, în mod repetat, probleme de studiu copiate ad-literam din tematicile orientative, alcătuite de cabinetul de partid. Ceea ce dovedește că mai sînt organizații de partid care nu fac nici cel mai mic efort pentru a adapta tematicile la situația specifică din unitățile respective.Atrage atenția de /asemenea faptul că în unele programe figurează teme cu caracter pur tehnic, profesional, în .care aspectele de ordin social-politic lipsesc cu desăvîrșire ; de pildă, actele normative ale activității de proiectare; metodele de documentare operativă a proiectan- tilor — la I.P.I.M.P.C. ; mecanizarea lucrărilor de calcul și evidență în cooperația de consum — la Centro- coop ș.a. Or, învățămîntul de partid nu trebuie în nici un caz confundat cu învățămîntul profesional. Rostul lui — este timpul să se cunoască a- cest lucru — constă în ridicarea nivelului politic — ideologic al membrilor de pattid și al maselor de oameni ai muncii, în înarmarea lor cu • politica partidului, cu concepția lui despre lume — materialismul dialectic și istoric, cu o metodologie științifică de interpretare a fenomenelor materiale și ale vieții sociale. Și este limpede că în spre acest o- biectiv trebuie orientate și tematicile, programele de studiuIn pregătirea noului an de învăță- mînt, numeroase comitete județene de partid au organizat cursuri pentru propagandiști, îndeosebi pentru cei noi sau cu mai puțină experiență. Am înregistrat ca un element

foarte interesante. Lectori de înaltă calificare ne-au vorbit despre aspectele bol pe care le îmbracă în e- tapa actuală procesul de adîncire a democratismului socialist, de perfecționare a formelor și metodelor de conducere a vieții sociale, despre felul cum se manifestă și cum se asigură creșterea rolului conducător al partidului, despre politica internațională a partidului. Primul secretar al comitetului județean de partid ne-a informat despre principalele preocupări actuale și de perspectivă ale Comitetului județean de partid Mehedinți în domeniul economic, politic și social-cultural.Mie mi-a plăcut în mod deosebit faptul că ni s-a dat posibilitatea să punem întrebări și să primim răs-
unei cauze nobile, cauza afirmării nestingherite a dreptății și echității socialiste.Alte preocupări reflectă perseverența manifestată constant pentru perfecționarea funcțională a dreptului socialist, pentru ca normele acestuia să corespundă cît mai exact cerințelor realității, interesului apărării și dezvoltării valorilor fundamentale ale socialismului. A devenit o practică constantă a vieții noastre sociale supunerea spre dezbatere publică a proiectelor celor mai importante acte normative, în scopul adoptării soluțiilor juridice adecvate. In același timp, se manifestă o deosebită grijă pentru perfecționarea

aleagă acea cel mal bine său de pre-tot se mani- grijă. Solici- se desfășoară

tulul — ne spune tovarășul Iosif Deneș, rpembru al comitetului de ■partid al uzinei „Automatica"acest an am alcătuit, din vreme teva comisii — formate din cîte membru al comitetului de partid uzină și secretarul organizației bază din secția sau atelierul unde lucrează -cursanții — care stau de vorbă cu fiecare în parte. Firește. constituirea unor asemenea comisii reprezintă', potențial, o premisă pozitivă. Dar aceasta nu înseamnă totul. Se știe că și anii trecuți s-au sea, faza _ zențe pe hîrtie sau, în situația cînd au acționat, această activitate a fost canalizată spre „atingerea" unor procente numerice prestabilite, pentru forme de studiu create din birou.Perioada scurtă care a mai rămas pînă la deschiderea învățămîntului de partid trebuie folosită pentru a lichida asemenea manifestări. Este una din condițiile menite să statornicească elemente de sudură durabilă în dialogul fecund, viu,, dlnami- | zator ce se va crea între propagan- | diști și cursanți, dialog util deopo- E trivă pentru unii și pentru ceilalți. I 
Gh. ZAMFIR |

—. în cî- un Pe de

în multe organizații de partid format asemenea comisii. Ade- însă, existenta lor n-a depășit primară a consemnării unei pre-

ceptul de justiție. De aceea, eliminarea din viata socială și prevenirea unor fapte săvîrșite în disprețul legii și al dreptății legitimează utilizarea intransigentă a tuturor mijloacelor și metodelor de natură a salvgarda ideea de dreptate. Dispozițiile legii cu privire la -judecarea de către tribunale a cererilor celor vătămatl în drepturile lor prin acte administrative ilegale, prevederile noului cod penal, precum și acele ale altor legi constituie instrumente juridice,, de o însemnătate vitală pentru asigurarea respectului legii și exercitării plenare a drepturilor fundamentale ale omului.Educarea oamenilor muncii, tn /spi-

meroși cetățeni sesizează aceleași tergiversări ale unor reparații recunoscute ca fiind necesare și urgente de înșiși reprezentanții I.C.R. ? Din păcate, cauza rezidă în aceleași lipsnri de organizare ale I.C.R.-uri- lor, în lipsa de supraveghere a șantierelor, în sistemul de muncă defectuos și anacronic. Iată un exemplu concludent. In strada locot. Carada din sectorul 6, o serie de Imobile au fost supuse reparațiilor generale, lucrările fiind încredințate unor e- chipe cu aceeași componență de lucrători și punîndu-li-se la dispoziție aceleași materiale de construcție. In prezent, imobilele cu numerele 1—33 sînt tencuite, zugrăvite, vopsite, în timp ce pe cealaltă latură a străzii, imobilele de la 2—40 sînt în mare parte abandonate.Una din cariile oare rod fondul de locuințe din Capitală o constituie lucrările de proastă calitate. La I.C.R. sectorul 4, directorul Bălălău ne-a asigurat că planul se îndepli- I nește ritmic, spre mulțumirea ge- | nerală. S-a găsit șl mult căutata cherestea. „Mai sînt, desigur, șl unele lipsuri — a conchis tovarășul Bălălău. Dacă n-ar fi această lipsă de materiale..." Oare penuria de materiale să fie, cu adevărat, pricina unor intolerabil de multe lucrări făcute de mîntuială. care reclamă a- deseori remedierea lor înaintea e- puizării termenului de garanție ? La I.A.L. din același sector 4 vin numeroase sesizări ale unor locatari pe drept cuvînt nemulțumiți de treaba făcută de constructorii I.R.C.-Imobile abia recepționate trebuie să fie din nou reparate. Se întocmește, deci, un nou deviz și se cere o cotă suplimentară de materiale, risipin- du-se astfel zeci de tone din sortimentele „deficitare" ! Situația e de-a dreptul bizară. La imobilul cu nr. 45 de pe strada Vlad Județul s-au cheltuit anul trecut peste 100 000 lei pentru reparații, dar astăzi situația este mal proastă decît înainte.: ploaia pătrunde în a- partamente, instalațiile de apă, canal, lumină și electricitate nu funcționează. Reparațiile vor fi reluate și se vor cheltui alte zeci de mii de lei. Cine răspunde însă pentru materialele consumate anterior și devenite o pagubă în avutul statului ?O altă cauză care pregătește teren favorabil lucrărilor de proastă calitate este termenul scurt de garanție, fixat constructorilor de la I.C.R. în ultimii ani, acest termen a fost redus la 6 luni. Reprezentanții unor I.A.L. afirmă, și pe bună dreptate, că o garanție atît de infimă constituie un suport pentru lipsa de răspundere și reflectă exigența Scăzută față de cei cărora le este încredințată întreținerea spațiului locativ. Cele 6 luni trec repede, iar pagubele le suportă statul și cetățenii.Administratorii fondului de locuințe din București ne-au semnalat, printre altele, un aspect care constituie o sursă de permanente recla- mații. Este vorba despre unele imobile situate în centru sau în alte zone ce urmează a fi sistematizate. Multe din ele sînt clădiri vechi, chiar ,foarte, vechi. Apreciem ca justificată măsura luată de a nu se investi bani pentru repararea acelor case unde reparațiile s-ar ridica la mâi mult de 60 la sută din valoarea totală. Totuși, locuințele sînt, deocamdată, ocupate și pînă la mutarea locatarilor în locuințe noi va mai trece un timp oarecare. întrucît sezonul rece bate la ușă. toți cei cu care am stat de vorbă au formulat propunerea — adresată de altfel și forurilor de conducere ale Capitalei — de a se revedea neîntîrziat aceste imobile, stabilindu-se efectuarea unui minimum de reparații absolut necesare, cum ar fi la acoperișuri, instalații de căldură și sanitare etc.înlăturarea carențelor care persistă în întreținerea locuințelor impune o analiză serioasă a sistemului actual de muncă al I.A.L.-urilor și I.C.R.-urilor. 24 000 de șantiere de lucru, cît acoperă anual constructorii bucureșteni ocupați cu întreținerea și repararea fondului locativ, reclamă un volum uriaș de muncă șl o, activitate complexă și plină de răspundere. Este necesară o preocupare mai intensă a consiliului popular municipal pentru rezolvarea unor probleme încă deschise în acest sector. Fondul locativ reprezintă o mare avuție națională. întreținerea lui în bună stare este o sarcină deosebit de importantă pentru fiecare cetățean, dar mai ales pentru cei desemnați să răspundă de aceste treburi.
pecta legea, oi și de obligația îndeplinirii îndatoririlor morale proprii omului socialist : cultul adevărului, respectarea cuvîntului dat, recunoașterea demnității umane In persoana fiecărui membru al colectivității — într-un cuvînt, de însușirea organică a ideologiei socialiste, a idealului socialist de dreptate. Pentru a înfăptui justiția, sînt absolut necesare înalte trăsături morale : devotament, răbdare, curaj, dragoste de om.De aceea, noi considerăm că justiția este nu numai o categorie juridică. ci și etică. Chiar în vorbirea curentă, expresia „a avea dreptate" este utilizată nu numai pentru a con-

Idealul sodalist de justiție
■ 3structurală a normelor de drept, pentru ca ele să exprime raportul just, întemeiat pe realitățile și țelurile orînduirii noastre socialiste între satisfacerea intereselor generale și a celor personale.Adevărata justiție este intolerantă față de manifestările de nedreptate, sub .orice formă s-ar prezenta, de la cele minore pînă la cele mai grave, indiferent de poziția celui care le-a comis. O preferință abuzivă acordată de un funcționar din administrație unui cetățean cu nesocotirea dreptului altuia sau o manoperă frauduloasă practicată de un lucrător din rețeaua comercială în dauna unui cumpărător constituie adevărate acte de nedreptate, care, ca și o hotărâre judecătorească dată cu nerespectarea legii sau ea și o privare ilegală de libertate a unui cetățean, compromit con-

ritul dezvoltării conștiinței juridice socialiste, al respectării integrale a dreptului — altă premisă importantă de natură a ne apropria de justiția deplină — reprezintă obiectul unei permanente griji a partidului și statului. Conștiința juridică, acceptarea lucidă a ceea ce este drept și adevăr în și pentru socialism nu poate fi concepută decît în strînsă corelare cu conștiința morală, cu componentele ideologice ale acesteia. De aceea, sfera noțiunii de dreptate este mai largă, mai cuprinzătoare și nu se limitează numai la aspectele juridice ale vieții sociale, la satisfacerea comandamentelor impuse de necesitatea ordinii de drept ; ea se extinde și la imperativele care reflectă cerințele unei înalte etici. în societatea noastră, realizarea dreptății nu este condiționată exclusiv de satisfacerea obligației generale, de a res-

stata că o stare de fapt în care se găsește o persoană este conformă cu legea, ci și pentru a recunoaște că o afirmație făcută de cineva reprezintă adevărul; iar „om drept" nu este numai acela care respectă drepturile conferite și protejate prin lege, ci și acela care, înfrîngîndu-și prejudecățile și pasiunile, recunoaște calitățile reale ale semenilor săi, susține adevărul, chiar cu sacrificarea propriilor sale interese. Conferind aceste sensuri cuvintelor de „drept" și „dreptate", poporul nostru dovedește încă o dată capacitatea sa de a reda cu consecvență, în expresii și formulări lapidare, întreaga semnificație etico-filozofică a celor mai de seamă valori sociale.Dar omul social nu poate deveni omul drept, adversar nedreptății, decît dacă se angajează deplin în efortul de a-și îmbogățiireductibil al

ASISTENȚA
DE URGENȚĂ 
și folosirea întregului 

ei potențial
suficiente tocmai într-un sector de maximă solicitare : pentru asistența gravidelor există o singură moașă, și. aceea numai de cîteva săptă- mîni. Lipsite de o mînă fermă de organizator și coordonator, unitățile din județ acționează cum le vine mai la îndemînă, îneît mașinile salvării sînt nevoite să parcurgă uneori zeci de kilometri pentru a constata că sînt chemate ori nejustificat, ori fără avizul medicului, cum s-a în- tîmplat în satul Mărgheni din comuna Brîncoveni sau în circumscripția Valea Mare.In acordarea asistenței de urgen
ță, spitalul unificat — alcătuind, îm
preună cu policlinica și circumscrip
țiile sanitare urbane și rurale, o u- 
nitate structurală și funcțională

ne-

Dezvoltarea bazei tehnico-materia- le a asistenței de urgență, ca de altfel a tuturor sectoarelor asistentei medicale, a fost permanent în atenția forurilor centrale de resort. Printre investițiile importante din acest sector — spre a nu le a- minti decît pe cele mai recente — se numără noile stații de salvare și de recoltare a sîngelui de la Brașov și Bacău, în curs de execuție ; au început lucrări și la stația de salvare Deva, iar altele sînt prevăzute la stațiile din Iași, Baia Mare, Ploiești etc. Dotate în mod corespunzător, se fac remarcate printr-o eficiență tot mai ridicată stațiile aviasan și șalupele de salvare, care sînt în măsură să a- corde, în orice condiții atmosferice sau de navigație, un prim a- jutor calificat și operativ. Totodată, anul acesta, numai pentru autosanitare și autostații de recoltare a sîngelui se vor cheltui 34 milioane lei, introdueîndu-se un nou tip de mașini cu izolare fonică superioară, suspensie mult îmbunătățită, cabine etanșe cu încălzire și ventilație corespunzătoare. Sume importante se alocă și pentru o gamă din ce în ce mai largă, de medicamente cesare asistenței de urgență.Grija pentru dezvoltarea șl modernizarea bazei materiale se împletește strîns cu preocuparea de a se pregăti un număr suficient de cadre de specialitate. „O preocupare permanentă a existat și există în ceea ce privește calificarea cadrelor care acordă primul ajutor, ne-a spus dr. Calistru Ursache, director general adjunct în Ministerul Sănătății. In scopul reîmprospătării și lărgirii permanente a bagajului de cunoștințe al cadrelor medicale din stațiile de salvare, se organizează cursuri permanente, periodice, un accent deosebit punîndu-se pe cunoașterea modului optim de folosire a aparatelor cu care este dotat sectorul, pe însușirea tehnicilor și metodelor cele mai noi de îngrijire". De asemenea, s-au luat măsuri pe linia organizării. In urma unui studiu amplu și documentat, Ministerul Sănătății a elaborat noul regulament de funcționare a stațiilor de salvare județene, a municipiului București și a serviciilor de salvare din unitățile sanitare, precum și instrucțiunile privind a- cordarea asistenței medicale de urgență — vizînd eliminarea deficientelor constatate în activitatea de pînă acum și încetățenirea unui lucru mai modern, mai e- mai operativ. Organizarea mare număr de spitale a de urgență, a saloanelor de intensivă, dotarea lor co-
mod de ficient, într-un secțiilor terapie respunzătoare cu aparate dintre cele mal perfecționate, asigurarea unor gărzi permanente, a unor echipe de medici gata să efectueze intervenții chirurgicale în orice moment, ca și precizarea clară a atribuțiilor fiecărei verigi în parte, a întregului personal, concomitent cu stabilirea unor norme simplificate de evidentă și raportare a activității — alături de cele expuse anterior — creează premise favorabile desfășurării unei activități cu rezultate mai bune,Avînd în vedere toate aceste pecte, ne întrebăm, pe drept Vînt : cui se datorează greutățile, tărăgănările, care încă mai apar în acordarea primului ajutor, ce anume împiedică uneori buna desfășurare a asistenței de urgență ? *Una din principalele cauze ale a- cestor dificultăți o reprezintă or
ganizarea încă deficitară a unora 
dintre stațiile de salvare. Stația din Slatina, de exemplu, stație județeană, nu are încă director și nici măcar un medic special încadrat pentru asigurarea primului ajutor; cît privește cadrele medii, sînt in-

totas- cu-

necontenit structura morală cu cele mai valoroase virtuți. Nu poate fi ,,drept decît omul onest, intolerant față de necinste, fiindcă sinceritatea, buna credință constituie atribute șl criterii necontestabile ale dreptății. Nu poate fi drept decît cel ce respectă adevărul și cuvîntul dat, fiindcă minciuna, înșelarea, egoismul exaioerbat sînt sursele organice ale nedreptății. De altfel, cotidianul, investigația cît de simplă a realității demonstrează grăitor că, în esență, omul nedrept reprezintă produsul concret al unei morale individuale deficitare.Este adevărat, înlăturarea șl prevenirea nedreptății constituie un proces complex și îndelungat. O considerare realistă a omului ni-1 înfățișează nu numai cu calități și avîn- turi generoase, ci și cu slăbiciuni, îndoieli și erori, care adesea îi domină. Studii recente ale gînditorilor noștri ne relevă faptul că actele șl judecățile aceluiași individ sînt adeseori inconsecvente, au caracter contradictor și capricios, motivația acțiunilor sale este imprevizibilă. Omul cuprinde în sine variate virtualități de. a fi într-un fel sau altul, de a se supune upei înclinații sau alteia, spre egoism sau altruism, spre dreptate sau nedreptate. Dar nu este mai puțin adevărat că plasticitatea psihicului uman dă posibilitate oricui ca, prin voință și cultură, să sc depășească, să-și perfecționeze permanent însușirile spirituale și să adopte un comportament constant de o Înaltă ținută civică.Iată de ce ne exprimăm convingerea că în stadiul actual al dezvoltării, pentru ca dreptatea, în numele căreia poporul român a luptat întotdeauna cu încredere și tenacitate, să se transforme pe deplin din posibilitate în realitate, este necesar să fie concepută și acceptată unanim ca o modalitate de viață superioară, proprie socialismului și care se întruchipează sintetic într-o autentică virtute, de ample dimensiuni spirituale.

uitate structurală i- ___
— reprezintă una din ' cele mai 
importante verigi. Responsabilitatea directorului se răsfrînge nemijlocit asupra stației de salvare a spitalului respectiv. Deci, în primul rînd acestuia îi revine îndatorirea de a se ocupa de buna organizare a activității, avînd la dispoziție, între altele, un instrument eficace : noul regulament al stațiilor de salvare, amintit mai sus. Iată însă că a- cest instrument nu este folosit peste tot. întrebînd, bunăoară, pe “ rectorii spitalelor din Băilești și garcea despre modul cum au țeles să pună în aplicare noul gulament, nu mică ne-a fost .... 
rarea cînd am aflat că. la două luni de la apariția acestuia... nici nu auziseră de existența lui I Esta o gravă deficiență a direcției sanitare județene Dolj, care nu s-a îngrijit nici măcar de difuzarea ittțA strucțiunilor. Să ne mai întrebăm de ce la aceste spitale registrele de notare a chemărilor salvării sînt completate eronat, cu diagnostice indescifrabile, ce păcătuiesc nu numai din punct de vedere medical, ci chiar din punct de vedere al ortografiei, că foile de parcurs ale autosanitarelor sînt completate abuziv, cu Un mare număr de kilometri în plus, depășindu-se astfel cu regularitate, și în mod nejustificat, consumul de benzină ? Firește, responsabilitatea acestor deficiențe revine conducătorilor direcțl ai unităților medicale vizate. Dar cum practicile amintite nu sînt unice, rezultă că în acest domeniu organele centrale de resort nu au a- sigurat un control susținut, nu au urmărit modul în care direcțiile sanitare județene aplică hotărîrile luate,. măsurile și instrucțiunile în vigoare. Așa Se explică, între altele, și modul diferit în care este înțeleasă necesitatea pregătirii permanente a cadrelor medii de pe salvări, a reîmprospătării cunoștințelor șl punerea lor la curent cu problemele actuale ale asistenței de urgență. Bunăoară, în timp ce Îs?- Craiova se fac cursuri săptămînale, o instruire controlată, ritmică și permanentă, manifestîndu-se exigență și notîndu-se cu seriozitate modul de pregătire, la Slatina de ă- ceste ca.dre medii nu are practic grijă nimeni. S-a ajuns în situația ca unii medici din spitalul județean să propună trecerea lor, măcar din cînd în c;nd, prin spital, căci unelș dintre ele au uitat să facă pînă și o injecție.

Baza materială a serviciilor de 
urgență ridică și ea o serie de pro
bleme, care îngreunează acordarea 
primului ajutor. Aceasta nu atît din cauza dotării — care, în general, este satisfăcătoare în majoritatea stațiilor de salvare — ci datorită lipsei de preocupare față de asemenea aspecte, datorită neglijenței, nepăsării.La întrebarea: de ce mașinile salvării nu ajung întotdeauna în timpul cel mai scurt acolo unde sînt solicitate ? — se mai poate da însă și un răspuns de altă natură, care pune în discuție responsabilitatea celui ce face apel la salvare, la asistența de urgență în general. Ce arată faptele ? Că, de multe ori, chemările sînt făcute fără discernămînt și nu se justifică. Astfel, numai pentru anul trecut, stația de salvare a municipiului București ne prezintă o statistică ce îndeamnă la reflecție : s-au înregistrat 1 020 de farse, 1 320 de chemări abuzive și 7 590 de chemări duble, adică apeluri adresate concomitent mai multor medici. Fără a încerca să justificăm prin- nimic deficiențele proprii serviciilor de salvare, să găsim scuze celor indo- lențl sau slabi organizatori, nu este totuși posibil să nu aducem în a- tenția opiniei publice aspectele menționate. Este de datoria fiecărui ce
tățean să înțeleagă că la serviciile 
salvării trebuie apelat în cazurile 
cu adevărat urgente, grave și că nu-i este îngăduit nimănui să deplaseze un medic și o mașină pentru o durere de cap sau o nevralgie dentară, pentru că acesta este mijlocul cel mai comod la înde- mînă. Gratuitatea serviciilor salvării trebuie înțeleasă ca un ajutor întru apărarea vieții șl sănătății fiecăruia dintre noi și este, deci, necesar să facem totul pentru a se evita chemările inutile, a- buzurile care — în unele împrejurări — pot fi fatale unul om cu adevărat în pericol. Desigur că mai buna organizare a asistenței medicale la domiciliu va fi de natură să contribuie, la rîndul său, la înlăturarea neajunsurilor amintite.S-au făcut eforturi evidente pentru îmbunătățirea dotării materiale, ca și a cadrului organizatoric al a- sistenței de urgență. Este, deci, extrem de necesar să se urmărească atent modul de aplicare în viața de fiecare zi a normelor stabilite, îneît toate măsurile luate să se reflecte nemijlocit în mărirea operativității populația acest atît cial.

di- Se- în- re- mi-

și eficientei cu care ajunge să beneficieze de de important serviciu so-
Radu ANASTASII!
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ntre metodele de muncă
a!e Uniunii
agricole Dolj prevalează
telefonul, hîrtiile și ședințele

Constituirea uniunilor cooperatiste a creat condiții organizatorice mai bune pentru încadrarea în mod armonios a agriculturii cooperatiste în procesul legic al dezvoltării întregii economii, a asigurat participarea șl mal largă a țărănimii la întărirea e- conomică și organizatorică a cooperativelor, la întregul proces de conducere a agriculturii. Partidul a trasat ca sarcină uniunilor cooperatiste ■ ca întreaga lor activitate să se desfășoare pe principiul muncii colective, a consultării țărănimii cooperatiste, specialiștilor și celorlalte cadre agricole.Uniunea județeană Dolj desfășoară, în general, o activitate rodnică, care se reflectă pozitiv în activitatea economică și organizatorică a cooperativelor agricole de producție. Faptul că și în condițiile nefavorabile din acest an, determinate de seceta •din primăvară, cele mai multe cooperative agricole au obținut recolte bune de firiu, porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soatelui etc., constituie cel mai concludent exemplu în acest sens. în primele șase luni ale anului planul de venituri al unităților din județ a fost depășit cu 3 la sută, suprafața amenajată pentru irigat a sporit cu peste 8 500 hectare, activitatea de aprovizionare tehnico- materială a cooperativelor agricole și de desfacere a produselor agricole a-a îmbunătățit substanțial.Subliniind aceste rezultate se cuvine să arătăm, că, în unele cooperative agricole din județul Dolj, datorită carențelor de ordin tehnic sau organizatoric și a stilului de muncă defectuos adoptat de consiliile de conducere, se realizează producții și venituri sub posibilități, nu se execută la timp investițiile prevăzut?, nu se utilizează eficient baza materială existentă. Neajunsurile amintite se datoresc, în bună măsură, sprijinului insuficient acordat de u- niunea județeană pentru rezolvarea unor asemenea probleme.în trecut, fostele uniuni regionale ,L raionale au fost criticate pentru ca obișnuiau să îndrume cooperativele. agricole prin intermediul adreselor, al notelor telefonice. Este adevărat că, încă de la constituirea ei, în luna aprilie, uniunea județeană și-a propus și chiar a reușit să se debaraseze, într-o oarecare măsură, da un asemenea stil de muncă. A- ceasta însă nu înseamnă că s-a făcut totul. în cooperative continuă să sosească și astăzi tot felul de hîrtii sau apeluri telefonice, prin care se cere impulsionarea lucrărilor agricole, livrarea produselor contractate potrivit graficelor etc. Or, așa după cum ni se spunea la cooperativa a- gricolă din Sadova, de foarte multe ori, aceste note telefonice nu înseamnă altceva decît bani irosiți fără rost, timp pierdut atît pentru cei care le transmit, cit și pentru cei ce le recepționează. Printr-o notă telefonică se cerea cooperativei agricole din Sadova să „achite restanțele de produse cuvenite fondului de stat", deși unitatea n-avea nici o restanță. Prin alta i se atrăgea atenția „să respecte graficele de livrare a sfeclei de zahăr" cu toate că asemenea grafice nici nu fuseseră întocmite. în sfîrșit, prin alta, unul din vicepreședinții uniunii județene transmitea conducerii cooperativei să folosească „toate forțele pentru recoltarea, sortarea, ambalarea și transportul legumelor timpurii : mazăre, cartofi, ceapă, roșii etc.", deși directorul I.L.F.-ului, organ în subordinea uniunii, a trimis și el o notă cu conținut similar. Rezultă, prin urmare, că nu tuturor lucrătorilor uniunii le este clar că adresele, notele telefonice nu pot substitui munca concretă, în unități, că astfel de metode sînt lipsite de eficiență, nu pot soluționa satisfăcător problemele ridicate de activitatea curentă a cooperativelor agricole.Mult timp răpesc încă, îndeosebi cadrelor de conducere ale uniunii, instructajele, ședințele. Dintr-un calcul făcut împreună cu tov„ Velcea, vicepreședinte al uniunii, a rezultat că, în luna august, asemenea activități i-au ocupat aproximativ 50 la sută din timpul de lucru. Nu-i de mirare că, contactul cu terenul, cu oamenii, lasă de dorit, ceea ce, evident, nu este de natură să conducă la rezolvarea rapidă a problemelor pe care le ridică activitatea de zi cu zi în cooperativele agricole.Adoptînd un asemenea stil muncă, în multe cazuri activiștii u- niunii trec prin cooperativele agricole în fuga mașinii, nu analizează profund și multilateral activitatea ă- cestora pentru ca să-și dea seama asupra căror pîrg’nii trebuie să se acționeze operativ. Adeseori, ei se mărginesc să se intereseze doar de problemele de care răspund, negli- jind aspectele ridicate de celelalte sectoare de activitate ale cooperativei. Așa se face că, în unele cooperative, continuă să dăinuie deficiențe de ordin economic și organizatoric, se încalcă democrația cooperatistă.Dacă se cercetează, bunăoară, procesele verbale ale ședințelor ținute, în acest an, de consiliul de conducere al cooperativei agricole din Tîmbu- rești, se constată multe anomalii. în perioada 8—19 februarie au avut loc trei ședințe ale consiliului de conducere, pentru ca mai tîrziu, contrar prevederilor statutare, acest organ să nu se întrunească decît extrem de rar : la 7 aprilie, 7 mai, 5 iunie etc. în afară de aceasta sînt situații cînd ședințele nu înseamnă altceva decît 

de

pierdere de timp. In aprilie, bunăoară, consiliul de conducere al acestei unități s-a întrunit de două ori : o dată pe ziua de 3, iar altă dată — patru zile mai tîrziu. De ce atît de repede? am întrebat pe tov. Mitroi A. 
Gheorghe, contabilul șef al cooperativei. „A trebuit să hotărîm angajarea unui mecanic, a sunat răspunsul". Adică o problemă care putea fi soluționată în cel mult cinci minute, care — dacă ar fi existat mai mult discernămînt — putea fi inclusă foarte bine pe ordinea de zi a primei adunări. Nu poți să nu te întrebi : cum este posibil ca activiștii uniunii, care au trecut prin această cooperativă, să nu reglementeze asemenea situații care nu dau posibilitatea membrilor consiliului să dezbată, la momentul oportun, problemele cheie ale producției ?Perpetuarea unor astfel de carențe este cauzată, ,.în bună măsură, și de lipsa de operativitate cu care se acționează pentru rezolvarea problemelor ridicate de cooperatori. Cele relatate de tov. Dumitru C. Dumitru, președintele cooperativei din Tîmbu- rești, sînt semnificative în această privință :„începînd de la 1 august, Inginera noastră este în concediu de naștere. Ea va mai lipsi cîteva luni. De aceea am cerut atît direcției agricole județene, cît și uniunii să ne trimită un specialist, care să ne ajute în perioada respectivă. Se putea face acest lucru deoarece unele cooperative au doi și chiar trei specialiști. Am primit asigurări că problema va fi rezolvată. Practic însă, pînă la începutul lunii septembrie, nu s-a făcut nimic. Și timpul trece. Nesatisfăcător socotesc că am fost ajutați și în cazul litigiului pe care îl avem cu cooperativa din Padina, privitor la dreptul de folosință asupra anumitor suprafețe. In loc să facă lumină în această chestiune, uniunea județeană, prin reprezentantul său, care a analizat cazul, ne-a sfătuit să ne adresăm arbitrajului".Rezultă că activiștii uniunii nu se ocupă cu suficientă răspundere de înlăturarea deficientelor care mai a- par într-o unitate sau alta, în activitatea de producție, financiară și organizatorică. Aceasta fie din cauza, lucrului pe felii, a îndrumării în fuga mașinii, fie neglijenței.în activitatea unor activiști al u- niunii se constată și tendința de a se ocupa, cu precădere, de problemele curente ale producției, în detrimentul celor care vizează stilul de muncă al consiliilor de conducere, creșterea rolului adunării generale, lărgirea democrației cooperatiste, creșterea cointeresării materiale a . țăranilor cooperatori în sporirea producției. Care sînt efectele unor asemenea practici o demonstrează concludent „experiența" cooperativei agricole din Sadova. Aici, în cinci din cele 14 brigăzi ale cooperativei, adunările generale, care trebuiau organizate în perioada 1 aprilie-iulie, n-au avut loc nici pînă la începutul acestei luni. Nici activitatea conducerii cooperativei nu este bine organizată. Seara, la ședințele de lucru cu brigadierii se pla-

vederea sporirii și creșterii veni-
ATANASESCU 
Nistor ȚUICU

Radu

(Urmare '<lin pag. I) neralizate în mal multe întreprinderi, este limpede că s-au putut obține sporuri ale producției, peste nota nivelului obișnuit, înregistrîn- du-se progrese remarcabile în domeniul financiar, al rentabilității. Ținînd Seama de aceste incontestabile avantaje, pe care le are .generalizarea experienței pozitive, se ridică cu acuitate cîteva întrebări. Au fost oare fructificate toate studiile ce puteau fi extinse în mai multe întreprinderi ? Cu ce promptitudine și în ce formă se face preluarea experienței pozitive dobîndite în organizarea științifică a producției și a muncii ?...In urmă cu mai bine de un an — era prin luna iunie 1967 — asistam la întreprinderea textilă „Dacia" din Capitală la o consfătuire largă, unde erau invitați o serie de conducători ai unor unități din industria ușoară. S-a prezentat, cu a- cest prilej, noul sistem informațional practicat la întreprinderea bucu- , reșteană după luni întregi de căutări, după multe confruntări și experimentări întreprinse de numeroși specialiști, din întreprindere și din afara ei, matematicieni, programatori, psihologi. Indiscutabil, .era vorba de o investiție intelectuală de mari proporții care s-a concretizat în cele din urmă în realizarea unui sistem informațional economic, rapid și eficace. Nu insistăm acum asupra însușirilor noului sistem informațional folosit la „Dacia", dar cert este că — așa cum ne-a spus tov. ing. NICU PASCALI, directorul a- cestei întreprinderi — el asigură un control operativ și cuprinzător asupra mersului realizării planului și — prin faptul că se practică o informare zilnică, orară, asupra abaterilor de la programul bine stabilit pe fiecare sector și loc de muncă — se pot înlătura operativ, eventualele deficiențe, obținîndu-se substanțiale sporuri tate aCum cîștigat . ,științifică ? Deși a trecut mai bine de un an și jumătate de eînd se Co
de producție, de productivi- muncii.a fost valorificat acest bun în acțiunea de organizare

nifică una, pentru' ca a doua zl să se facă alta. Consiliul de conducere nu poate să acționeze eficient, ca un organ colectiv deoarece unii dintre membrii lui nu-și spun părerea în legătură cu problemele analizate, iar ulterior, după elaborarea hotărîrilor, nu-și îndeplinesc sarcinile ce le revin.„Unii dintre membrii consiliului de conducere — ne spunea tov. Gheor- 
glie Filimon, secretarul comitetului de partid din această cooperativă — cum sînt Dinu Marin, Florescu Marla și alții nu participă nici măcar la ședințele de consiliu. Bineînțeles, treburile suferă. Președintele și încă vreo cîțiva oameni nu pot face ce trebuie să facă 19, cîți avem în consiliul de conducere".Din discuțiile purtate la comitetul județean de partid a rezultat că există și alte aspecte ale activității uniunii care pot și trebuie să fie neapărat perfecționate. Se pare că instruirea lunară a activiștilor uniunii nu este suficientă pentru a introduce pe oameni în probleme, a-i înarma cu toate cunoștințele de care au nevoie în munca de zi cu zi. Totodată, multitudinea sarcinilor care trebuie rezolvate și numărul mare de cooperative agricole existente în cadrul județului impun folosirea mai activă, mai eficientă a instructorilor din teren, adică a acelor cadre care prin natura atribuțiilor lor își petrec cea mai mare parte din timp în cooperativele de care răspund. Se cere un control mai amănunțit asupra muncii acestora, o îndrumare mai atentă, la fata locului, îneît fiecare să abordeze multilateral problemele activității cooperativei, să indice o- perativ soluții de îndreptare a lucrărilor, să urmărească cum sînt înfăptuite acestea. .■' Sporirea producției vegetale șl a- nimale, dezvoltarea fiecărei cooperative în parte și a agriculturii județului în ansamblu, creșterea bunăstării țărănimii impun ca biroul executiv al uniunii, fiecare activist în parte să dea dovadă de mai multă operativitate, inițiativă și de un înalt simt al datoriei, să păstreze o legătură mai strînsă cu „terenul", cu oamenii, cu problemele acestora, să pună capăt oricăror tendințe rutiniere, funcționărești, să trateze cu aceeași răspundere oricare dintre sarcinile statutare ce le stau în față.Un ajutor serios în instaurarea u- nui asemenea stil de muncă sînt chemate să-l dea comitetul județean de partid și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție. Ele au datoria să controleze permanent cum muncește și cum se achită uniunea județeană de îndatoririle ce-i revin, îneît această organizație să conducă cu competentă agricultura cooperatistă a județului, să mobilizeze integral forțele și mijloacele cooperativelor în producției agricole turilor.

losește, cu succes, la întreprinderea „Dacia", noul sistem informațional economic, la ora actuală el nu este încă extins decît în cîteva fabrici. Aceasta, cu toate că aplicarea lui nu presupune schimbări de mare amploare. Să vedem însă — la întreprinderile ce îl folosesc,— la ce rezultate pentru producție s-a ajuns și ce perfecționări s-au consemnat în dirijarea optimă a activității economice.Ne aflăm la întreprinderea textilă Pitești, unitate cu un profil de fabricație identic cu al „Daciei" . din Capitală. Tov. ing. CONSTANȚA

experiența acumulată
POPESCU, de la serviciul de organizare științifică a producției și a muncii, ne spunea : „am studiat _ și aplicăm și noi un sistem informațional în țesătorie". Da, dar care sistem ? Nu am mai primit răspuns. Fapt este că folosirea noului sistem informațional se face fără discernămînt și trunchiat, fără să se înregistreze rezultatele scontate. Astfel, dacă la alte întreprinderi s-a obținut o sensibilă îmbunătățire a Indicelui de utilizare a mijloacelor tehnice și a suprafețelor de producție, la unitatea piteșteană nu numai că nu s-a petrecut acest lucru, dar s-a înregistrat și un serios pas în urmă. Așa, de pildă, la. țesătoria „A", după trei luni de la aplicarea sistemului informațional amintit a crescut timpul pierdut cu reparațiile accidentale și din lipsa materiei prime cu 10—15 la sută față de perioada anterioară.Fie numai Și acest rezultat bizar

LA SLATINA

construcție»La Uzina de aluminiu din Slatina a început construcția unui nou obiectiv industrial. Este vorba de turnul de pastă destinat producerii de a- nozi necesari electrolizei aluminiului. Prin intrarea sa în funcțiune, anul viitor se va asigura o cantita-
Alte capacități de producție

in bazinul petrolier
din Moldovabazinul petrolier Moldova au fost în exploatare noiîn din date capacități de producție, destinate măririi puterii de extracție a țițeiului și a gazelor. Printre acestea, un loc central îl ocupă cele 5 parcuri separatoare, de mare pacitate, la care ca- au

La Fabrica de produse

de ceramică fină din Capitală

Expoziție de utilaje, scule
și dispozitive destinate constructorilorDin inițiativa Ministerului Industriei Construcțiilor și sub îngrijirea întreprinderii de aprovizionare utilaje șl piese schimb, recent a deschisă în incinta bricii de produse ceramică fină dinpitală o interesantă expoziție de utilaje, scu-

țe de anozi suficientă pentru obținerea unei producții anuale de 200 000 tone aluminiu. Construcția, în întregime metalică, va o- cupa la bază aproape 580 mp și se va ridica la 40 m înălțime, întregul proces tehnologic al turnului va fi automatizat — toate

fost conectate 68 de sonde în funcțiune. în instalațiile parcurilor se va efectua acum întreaga gamă a operațiilor de separare a gazelor de țiței. De a- semenea, la unitățile trustului de extracție din Moinești au mai intrat în funcțiune o instalație complexă

le șl dispozitive de mică mecanizare destinate șantierelor de construcții. Cele peste 350 exponate grupate pe procese de lucru și pe meserii sînt rodul eforturilor depuse ani de-a rîndul de către Ingineri mecanici și constructori din ca- întreprinderilor
cu de fost Fade Ca-

Noua hală de montaj a locomotivelor Diesel hidraulice de la uzinele „23 August' din CapitalăFoto : M. Andreescu
arată că aici, la întreprinderea din Pitești, preluarea experienței pozitive s-a efectuat formal. Inginerii,tehnicienii și economiștii de laîntreprinderea textilă din Pitești nu au motiv să afirme că au dovedit clarviziune, că au analizat amănunțit condițiile concrete și au creat premisele propice aplicării „noului", astfel ca acesteadin plin. Ei aucanic experiența cîștigată de alte întreprinderi și nu au făcut din ea o bază de plecare pentru noi dezvoltări și perfecționări. Așa se explică insuccesul, încă trecut cu vederea

să fructifice preluat me-

®ide comitetul de direcție de aici șl chiar de forul de resort.Analizăm un alt studiu, deosebit de valoros, întocmit și aplicat cu bune rezultate de întreprinderea de piele și încălțăminte „Clujeana" : îmbunătățirea programării și lansării fabricației. Viabilitatea și, mai ales, valoarea acestui studiu au fost, de asemenea, verificate și dovedite în practică. Se asigură o realizare ritmică a planului de producție și livrări, o reducere simțitoare (cu a- proape 30—40 la sută) a stocurilor normate de încălțăminte finită, se elimină blocările de fonduri în producția neterminată. Era de așteptat ■ ca, datorită acestor certe avantaje, metoda nouă de programare și lansare a producției, care vizează în ultimă analiză creșterea gradului de a- daptabilitate a fabricației la cerințele pieței, să „prindă" într-o serie 

comenzile efectuîn- du-se de la un pupitru j central.O parte însemnată a utilajelor cu care va fi echipat turnul de pastă va purta emblema de fabricație a U- zinei de utilaj chimic din. Ploiești.(Agerpres)

pentru răcirea gazo- linei, precum șl două noi stații de pompare, cu o capacitate de 1 000 mc apă pe zi fiecare, menite să a- sigure debitul necesar sondelor vederea presiunii de foraj în menținerii de zăcămînt.(Agerpres)

subordonate M.I.C., în scopul de a mări gradul de mecanizare în industria țiilor.Expoziția deschisă și lunii
construc-rămîne în cursul octombrie și poate fi vizitată, de specialiști, zilnic între orele 9—15, cu excepția duminicilor.

de întreprinderi. Dar ce a urmat 7 La fel ca și în cazul primului studiu s-au tras... concluzii, s-au precizat sarcini, pentru ca pe urmă totul să rămînă în suspensie. Și aceasta, în timp ce din cauza proastei programări și lansări ale producției, la u- nele întreprinderi se mai formează stocuri mari de produse finite sau de producție neterminată (numai la fabricile de încălțăminte „Flacăra roșie" și „Pionierul" din Capitală a- ceste stocuri au ajuns la circa 10 milioane lei). In acest caz, nu este vorba decît de inerție din partea comitetelor de direcție, de o lipsă de 

receptivitate sau de orientare a lor pentru adoptarea celor mai eficiente studii elaborate în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii. „De vină sint și lipsa de discernămînt, neputința de a înțelege efectiv avantajele noilor metode — opina ing. MARGARETA CUCU, de la serviciul de organizare și normare a producției și a muncii din forul de specialitate al Ministerului Industriei Ușoare. Este greșit procedeul ca ideile valoroase să treacă pe lîngă ureche, să circule printre hîrtii, fără ca cineva competent să militeze pentru aplicarea lor în practică".La fel de inexplicabilă este dința de a se amina cu bună aplicarea generalizată a unor referitoare la îmbunătățireaIui de utilizare a capacităților producție, creșterea mașinilor, a lucrului la benzile de
și ten- știință studii îndice- derandamentului

CARE NU-ȘI
SĂSEȘTE CADENȚA

luna iulie, iar la sfîrși- a doua decade a lunii se realizase doar planul cumulat al pro-83,7

și refuzurile se amplifică. Cum o întreprindere în funcțiune cu întîmpine astfel finan

De la începutul acestui an, activitatea de îndeplinire a indicatorilor planului de stat a Combinatului de industrializare a lemnului din Focșani trece prin neîntrerupte con- vulsiuni. De pildă, la sfirșitul lunii august aici se lucra în contul primelor zile din tul celei de septembrie la sută din ducției globale și circa 84 la sută din producția marfă vîndută și încasată planificată de la începutul anului șl pînă la acea dată. Ca urmare, nu au fost expediate beneficiarilor interni, cît și la export, mărfuri — mobilă — în valoare de cîteva milioane lei. Nivelul cheltuielilor materiale la o mie de lei producție marfă a fost depășit cu 144 lei, productivitatea muncii abia a atins 88 la sută din sarcina planificată, iar rebuturile, pierderile mențin și, uneori, se de s-a ajuns ca la nouă, modernă, pusă 4 ani în urmă, să se de neajunsuri economice și ciare ?Rezultatele investigațiilor făcute sînt concludente. Ne-am notat, mai întîi, cele spuse de ing. Aurel Dia- conu, șeful serviciului planificării, socotit ca cel mai vechi specialist din această unitate a industrializării lemnului:— Necazurile provin de la crește- - rea sortimentelor de mobilă. Față de 10 sortimente cîte se produceau în 1967, anul acesta se realizează 35. Intr-o asemenea situație, esențialul ar fi fost organizarea temeinică a producției și a muncii încă din trimestrele III și IV ale anului trecut, dar tocmai acest lucru nu s-a făcut.Deci cauzele sînt de ordin subiectiv. Ca să se producă ritmic sorti- 

fabricație. Astfel, tot în industria pielăriei și încălțămintei s-au descoperit — pe baza unul studiu făcut la o linie de fabricație de la „Banatul" din Timișoara — însemnate rezerve de sporire a producției și de realizare a unui nivel maxim de 900 perechi pantofi în 8 ore. în condiții identice, întreprinderile „Dîmbovița" București și „Ardeleana" Alba Iulia realizează numai 850 perechi încălțăminte pe schimb, iar „Flacăra roșie" din Capitală — 800 perechi. Cu toate aceste discrepanțe, Direcția generală a pielăriei și încălțămintei din M.I.U. a dat dispoziție ca generalizarea a- cestei măsuri să fie făcută numai începînd cu anul viitor. în folosul cui s-a dispus amînarea extinderii a- cestui studiu ? Oare nu este în interesul fiecărui salariat, al unității respective și al economiei naționale ca orice raționalizare de valoare, descoperită și efectuată într-un sector, să fie extinsă fără rețineri în alte întreprinderi ?
★Promovarea rapidă a „secretului de fabricație", a metodelor avansate de producție este una dintre caracteristicile esențiale ale economiei noastre socialiste, înlesnită de înlăturarea granițelor dintre întreprinderi, a concurenței și a intereselor contrare. La noi bunurile de valoare, descoperirile făcute într-o întreprindere pot fi și trebuie extinse cu cea mai mare rapiditate în folosul întregii economii. Experiența înaintată do- bîndită în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii constituie unul din aceste bunuri de valoare și, de aceea, comitetele de direcție, forurile de resort nu trebuie să aibă nici o îndoială în preluarea ei creatoare, neîntîrziat, în funcție de condițiile concrete ale întreprinderii respective. Trebuie, bineînțeles, ca fructificarea înțelepciunii colective, a experienței avansate să constituie un imperativ al etapei în care ne aflăm și aceasta corespunde întru totul sensurilor majore ale organizării superioare a producției și a muncii în întreprinderile industriale. 

mentele de mobilă planificate, era necesar ca documentația tehnică să fie procurată din timp. Trebuia doar să fie preluată de la alte unități similare din țară, ceea ce nu s-a făcut Din neglijență, această documentația a ajuns cu întîrziere la Focșani și, în continuare, a fost ținută „Ia dospit", în sertarele serviciilor tehnologic și producție, vreme îndelungată. Procedîndu-se așa, documentația noului sortiment, garnitura de mobilă 623/10, cu pondere mare în planul de producție din acest an, nu s-a mal analizat și aprobat de colectivul de conducere înaintea lansării comenzilor în secțiile de fabricație. De altfel, nu s-a executat nici capul de serie, iar planul de aprovizionare cu materiale s-a stabilit cu aproximație, chiar formal.Nu întîmplător producția combinatului a intrat într-un cerc vicios. După lansarea comenzilor în fabricație, necunoscîndu-se temeinic documentația noilor produse și S.D.V.- uri, au apărut tot felul de defecțiuni, mai ales de ordin calitativ. Din loturi de 500—600 piese ajungeau la capătul fluxului tehnologic, bune pentru montaj, doar 200—300 bucăți. Magaziile sînt ticsite de piese defecte, rebutate. Se apreciază că, numai în acest an, stocurilor mai vechi de rebuturi li s-au adăugat circa 50 000 bucăți piese, în sumă de peste 1,5 milioane lei. La drept vorbind, nimeni nu cunoaște cu precizie valoarea pieselor rebutate din magazii. Abia de curînd s-a preconizat și se pare că a avut loc o inventariere a acestora. O mare parte a muncitorilor sînt ocupați zilnic cu remedierile. Unii mai strică, alții se trudesc să repare. In sectoareleprese și pregătire a' materialului lemnos, unde se produc cele malmulte rebuturi, muncitorii și tehnicienii au semnalat de mult timp defecțiuni repetate în funcționareaunor mașini și instalații, care duc.la presarea neuniformă a materialului, la dezlipirea furnirului. Dar conducerea combinatului nu a luat măsuri, manifestă o pasivitate greu de justificat față de interesul major al producției și, din această cauză, s-a creat o optică deformată asupra posibilităților de redresare a situației economice și financiare.Iată, de altfel, o mostră a acestei pasivități și lipse de răspundere față de mersul producției. Nu de mult timp, cu bună știință, Ing. Iosif Bica, pe atunci director al combinatului, invocînd un presupus acord al forului de resort, a indicat să fie acceptate la montaj piese cu defecte de fabricație. Urmarea : s-au înregistrat refuzuri în valoare de aproape 200 000 lei. Nimeni însă nu a suportat ceva din această pierdere. De asemenea, pînă acum, nimeni nu a fost tras la răspundere pentru fluctuația cadrelor și absențele nemotivate de la lucru. Mal mult de jumătate din personalul calificat cu care întreprinderea și-a început activitatea, cu 4 ani în urmă, a plecat în alte unități. Nu numai că nu s-a încercat înlăturarea cauzelor acestor fenomene negative, dar conducerea combinatului și-a expus chiar public părerea sa dăunătoare în această privință : „Cui plece...".Provizoratele ducerea acestei rate cu clemență de Ministerul Economiei Forestiere, Neregulile în organizarea producției au fost semnalate forului tutelar în repetate rln- duri de către organele locale de partid și de stat. Drept urmare, aici s-au deplasat specialiști din minister, din direcția generală de resort, dar care prea puțin au pus umărul la treabă. S-a luat o măsură : în 4 ani au fost... schimbați 5 directori și 4 ingineri șefi. Amintim însă că toate cadrele de conducere care au plecat de la această unitate au fost socotite drept oameni competenți șl promovați în funcție la alte unități industriale ale ministerului. „Rocada" aceasta de . directori și ingineri șefi poate salva aparențele, poate justifica situația necorespunzătoare în care s-a aflat șl se mai află combinatul din Focșani ?Recent, ca director al acestei Întreprinderi a fost numit ing. Lucian Oltcanu, care a lucrat pînă la începutul lunii august la Combinatul de industrializare a lemnului de la Blaj. Sînt indicii, de pe acum, caro permit să se vadă un început promițător al noii conduceri care s-a angajat să recupereze restantele existente în realizarea planului, virimentul se poate obține, spus noul director, prin asigurarea stabilității cadrelor de conducere, a specialiștilor, maiștrilor și tehnicienilor, a muncitorilor calificați. Ministerul Economiei Forestiere, la rîndul său. trebuie să acorde o atenție mai mare repartizării la Focșani a unor noi cadre de specialiști, revizuirii planului de producție pe sortimente, îmbunătățirii aprovizionării tehnico-materiale a acestei unități.Stă în puterea colectivului combinatului, a comitetului de direcție de aici, să înlăture lipsurile existente, să apropie cît mai curînd momentul în care C.I.L. Focșani se va înscrie din nou pe orbita reallzăriloa bune în îndeplinirea planului.
Radu APOSTOL 
corespondentul „Sclntetl”

nu-i place, poate săși arbitrariul în con- unități au fost tole-

Re- ne-a
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aceste calități se nu- nu în ultimul rînd — profesorală și etică, investigare permanentă ! creație șl îmbogățire
universitățile justifică exis- în măsura în un ecou pu-

Prof. univ. dr.
Zoltan ANDER 

directorul Universității 
populare din Tg. Mureș

puncte de vedere

POPULARĂ
Unele afirmații ale marilor pedagogi. ca aceea a lui Comenius, potrivit căreia „școala fără disciplină este ca o moară fără apă", au do- bîndit de-a lungul veacurilor valoare axiomatică. Dacă necesitatea disciplinei este un imperativ categoric, conținutul acesteia a fost diferit de la epocă la epocă. Pentru noi, oamenii societății socialiste, disciplina școlară reprezintă o verigă a disciplinei orînduirii în care s-au întronat omenia și simțul răspunderii în toate sectoarele de activitate. Despre acest mod de existență a disciplinei s-a discutat și s-a scris destul de mult în ultimul timp. El, a format unul dintre subiectele dezbătute la consfătuirile anuale ale cadrelor didactice, care au precedat deschiderea acestui an școlar. Cel mai adesea însă, disciplina școlară este raportată doar la elevi. Dar disciplina în școală vizează în egală măsură — dacă nu și mai mult, ținînd cont de rolul de exemplu pozitiv pe care trebuie să-1 îndeplinească — pe toți membrii corpului profesoral, pe toți slujitorii școlii.Apartenența la marea familie a cadrelor didactice, departe de a fi un simplu act administrativ, de încadrare într-o funcție, presupune în mod necesar din partea fiecărui învățător sau profesor o seamă de calități deosebite, care să le permită fructificarea pregătirii științifice și pedagogice pe care le-a dat-o facultatea. între mără — și integritatea ] spiritul de i a noului, de . .-spirituală, conștiinciozitatea și simțul îndeplinirii cu tact și dăruire de sine a cerințelor vieții școlare și obștești. Dar aceste calități nu au o valoare în /sine, ci își găsesc adevărata menire, suprema valorificare, numai în munca directă în școală, în predarea lecțiilor și lucrul cu elevii la clasă, în îndrumarea și participarea la activități ex- trașcolare, conlucrarea cu familia 

și cu celelalte foruri interesate în pregătirea și educarea pentru viață și muncă a tinerei generații. In a- ceastă activitate pedagogică complexă, învățătorul și profesorul își îndeplinesc cu adevărat importanta 
șl nobila lor misiune, obțin rezul
tatele așteptate de societate, numai printr-o prezență activă, competen
tă și responsabilă la lecții și în oricare alte manifestări ale vieții școlare, prin exemplul lor de inaltă 
oonduită. prin îndeplinirea cu simț de răspundere a tuturor îndatoriri
lor profesionale și sociale. Dar să-i observăm, mai îndeaproape, membrii corpului profesoral clasă.Profesorul bun asigură eficienta lecțiilor prin întreg stilul muncii sale, prin măiestria profesională. Fiind animat de dorința sinceră a modelării conștiinței elevilor, el se dăruiește acestei activități din' prima pînă în ultima zi de școală, străduindu-se s-o facă interesantă, captivantă. Chiar cînd folosește metode consacrate, el dobîndește rezultate mai bune decît colegul său care aplică șablon o metodă nouă. De unde rezultă că nu metoda e totul, ci atitudinea față de ea. So- licltînd clasa în permanență, prin întrebări care iscă gînduri. fecunde, prin problematizări sau punerea e- levilor în situația de a descoperi el adevărurile, conferind efortului de însușire a cunoștințelor caracter de cucerire a unor noi domenii, profesorul imprimă lecției o densitate maximă, iar cugetării o tensiune care exclude orice preocupare de alt ordin. Am putea spune că densitatea lecției este direct proporțională cu gradul de activizare a elevilor și economia de vorbe a profesorului, cu atmosfera de calm, înțelegere și competență care domnește în clasă. Deși cam aceleași teme, sionat le recreează forme, le ușurează depășite, nuanțează cu punctele de vedere ale moderne. Explicația clară a cunoștințelor se aseamănă cu înotul viguros în care avansezi rapid, des- picînd apa cu mișcări precise. Explicația confuză seamănă cu bălă- ceala, cu înnămolirea. Preaplinul o- relor nu îngăduie să se vorbească de disciplina elevilor. Aceasta este firească, iar invocarea ei o fac numai dascălii la care lecția lasă de dorit.Sînt directori și inspectori școlari care afirmă despre unii profesori că au o foarte bună pregătire, dar nu posedă o metodă de predare, nu se fac înțeleși de elevi și de aceea la orele lor nu e disciplină. Se poate spune că profesorul cu înaltă pregătire, dar care nu poate împărtăși cunoștințele sale, se aseamănă cu soba care consumă mult combustibil fără a încălzi. Ne îndoim de profunzimea acelor cunoștințe care nu pot radia lumina înțelegerii. Experimentul predării la clasele I—IV cu profesori a demonstrat că dascălii buni din licee s-au adaptat ușor sistemului nou și s-au făcut înțeleși de copii, uneori mai bine decît cei care au lucrat totdeauna la acest nivel.Autoritatea profesorului se cucerește anevoie și este amenințată de multe pericole. Un eminent profesor poate să nu fie luat de elevi în serios mai niciodată numai pentru că vine la clasă într-o ținută mereu neglijentă. Consecința acestei atitudini se resimte și în exigența redusă față de disciplina școlarilor. De aceea, orele sale seamănă cu niște discuții facultative într-o 'agora desuetă. Nu trebuie să se creadă că doar o ținută impecabilă reprezintă cheia succesului. Ochii copiilor pătrund și, dincolo de ' aparente, ei disting esența valorii unui dascăl. Realizarea unui climat favorabil muncii asidue este în funcție și de gradul a- propleril cadrului didactic de elevi. Sînt profesori atît de apropiați, îneît elevii nu mai fac distincție între prezența sau absența lor din clasă. Firește. unui astfel de profesor 1 se îngreunează mult desfășurarea lec- , țiilor. Alții, dimpotrivă, țin copiii într-o imobilitate exagerată, penalizează orice zîmbet, orice întoarcere a capului sau gest al mîinii, le tutelează toate manifestările. în zadar vom căuta la profesorul care nu știe să rîdă sau să glumească legătura lecțiilor sale cu viața. De la astfel de ore copiii Ies „ca din pușcă", se produce o detentă căreia nu-i ajunge recreația pentru revenire la normal.Am văzut profesori care ies de. la clasă abia cînd sună din nou de intrare, motlvînd că elevii au fost ne- 'dlsciplinați șl n-au putut termina leo. țla decît în „prelungire". Dar mă în*

Lector univ.
Patița SILVESTRU

doiesc că acesta este un câștig, optica respectivă fiind lipsită de perspectivă. A împrumuta din timpul liber al copiilor — răpindu-le recreația — e puțin onorabil pentru un om ăl școlii și actul duce la torpilarea bunei desfășurări a orelor următoare. Dacă unele cadre didactice nu ies la timp din clasă, altele nu intră cînd trebuie, prilejuind elevilor prelungirea recreației între bănoi ; ca să nu mai vorbim de cazurile cînd profesorul lipsește cu totul de la oră (învoit sau nemotivat), cînd recurge

la „recuperări", aglomerînd elevii mai ales la sfîrșit de an școlar, creînd un dezechilibru în ritmul pregătirii acestora. Din fericire, numărul acestor neglijenți nu este prea mare, dar sînt de ajuns unul-doi în- tr-o școală ca suferința să fie aproape generală. Exemplul acesta personal îi reduce educatorului autoritatea morală în fața elevilor care întîrzie la ore. Educatorul pe care nu-1 impun faptele nu dobîndește credit pentru nici una din vorbele sale. Ele devin — cum spunea Iorga — cuvinte goale, adică nori ce trec, fără să lase ploaie. S-ar cuveni, cred, să se imprime, ca un imperativ major în activitatea școlii, conștiința faptului că orele de clasă, întreg timpul consacrat procesului instructiv-edu- cativ se materializează în cunoștințele predate elevului și însușite de către acesta, că a cheltui nerațional sau a 'risipi pur clasă înseamnă o de o parte din este îndreptățit punderea cadrelor didactice o riguroasă și conștientă folosire a
Și simplu orele de frustrare a acestuia învățătura la care să aspire. Iar răs- pentru

timpului școlar este de dorit să se conjuge cu preocuparea permanentă a tuturor forurilor școlare pentru „încărcarea" rațională, chibzuită, cu cunoștințe a fiecărei ore de curs.Randamentul lecției scade și atunci cînd aprecierea școlarilor se face fără suficient discernămînt, cu rabat la obiectivitate, fără ca elevii să fie ajutați să înțeleagă justețea notării. în acest caz, între școlari și profesori se interpune o zonă de pîndă, bazată pe suspiciune reciprocă. Asemenea relații favorizează frauda, la elevii mici pîra, invidia, descurajarea, repulsia față de un a- numit obiect de învățământ, motive variate de subminare a disciplinei.Am încercat să înfățișez aspectele mai importante pe care le îmbracă disciplina școlară, evidențiind sursa lor principală : stilul de mujică al cadrelor didactice. Se înșală acei pedagogi și educatori care încearcă să întemeieze disciplina pe alte baze. în- tr-o școală, întrebînd directorul cum stă cu disciplina, mi-a răspuns cu promptitudine că în fiecare clasă s-au afișat regulile, de purtare pentru elevi, și se vedea că aceasta îi . .mulțumește. în altă școală am aflat că de cînd au fost eliminați 4 elevi, ceilalți s-au astîmpărat, îneît nu mai sînt probleme de„ indisciplină. 'Tratarea administrativă a problemei pe care o discutăm reprezintă cel mai cras aspect de formalism în munca educativă. Acolo unde disciplina nu se degajă în mod firesc din ansamblul măsurilor educative judicioase, ca rezultantă a unui stil de muncă pedagogic, totul nu este decît spoială, iar efectele ei se spulberă imediat.Disciplina conștientă se imprimă pe faptele și, aș zice, chiar pe fața copiilor. în școlile unde s-a realizat, ea te întîmpină de la poartă, cu salutul politicos al copiilor și cu zîm- betul lor senin, cu corectitudinea relațiilor dintre cadrele didactice, iar la lecții transpare în tonul și ritmul desfășurării acestora, în tensiunea care cuprinde gîndirea și întreaga simțire a copiilor. Dirijorul acestui concert armonios este profesorul. Dar să nu uităm că o funcție nu înalță omul în măsura în care un om. poate înălța această funcție.

Pentru copil : Ecranul cu păpuși : 
Reflux — emisiune de Gh. Scripcă. 
emisiune din ciclu. De data aceasta, 
marinari. Flux și Reflux, luptă împotriva no
telor proaste.
TV pentru specialiștii din industrie. Ciclul „Ci
bernetica" (I), Concepția actuală în ciberne
tică. Participă acad. Grigore C. Molsll, 
dr. lng. Mariana Bellș, dr. Constantin Bălă- 
ceanu și conf. dr. Ludwig Grdnberg.

18.30 — Curs de limba engleză.
„Scufița roșie" (o poveste pentru părinți șl 
bunici). Film, producție a Studioului de tele
viziune București. Versiune actualizată a bas
mului fraților Grlmm. — Elevi pe ogoare — 
reportaj filmat

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
30,00 — Mari călători : Răsplata îndrăznelii (Crlstofor 

Columb — partea a Il-a).
30,25 — Cronica ideilor. Conștiința socialistă In con

temporaneitate. Participă la emisiune prof, 
univ. Tudor Bugnarlu, conf. univ. Nicolae 
Bellu și lector univ. Ion Perianu.

30,45 — Seară de teatru: „Imbrăcați pe cel goi- de 
Luigi Pirandello. Interpretează un colectiv de 
actori de la Teatrul Național „Vaslle Alecsan- 
drl din Iași.
Telejurnalul de noapte.

33,00 — închiderea emisiunii.

Flux șl 
A doua 
cei doi

A Opera Română : Liliacul — 19,30.
A Teatrul Național „I. L. Caragiale" (Sala Studio) I 
Topaze — 19,30.
A Teatrul Mic : Tango — 20.
A Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Șo
ricelul șl păpușa — 17, (sala din str. Academiei) j 
A fugit un tren — 17.
A Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) I Comici vestiți 
ai revistei » N. Stroe — 19,30.

pe în

predă an de an profesorul pa- mereu în noi de elementele argumentările științei

SUCEAVA
@9

S-a încheiat întrecerea
formațiilor artistice 

de la sate

Activitatea obștească de răspîndire a științei și culturii în mase se bucură de vechi tradiții în patria noastră. E destul să amintim activitatea Român, _inițiată stantin rești, a silvane cultura (Astra) populare create de Nicolae Iorga la Vălenii de Munte în 1908. Și în orașul nostru, în trecut, numeroși intelectuali patrioți și-au a- dus contribuția entuziastă și dezinteresată la ridicarea nivelului științific și cultural al oamenilor muncii.în prezent, mulțumită sprijinului acordat de statul nostru socialist, universitățile populare, ca forme superioare de răspîndire a cunoștințelor, au ridicat pe o treaptă înaltă activitatea

Ateneului de Con- Esarcu la Bucu- Asociațiunli tran- pentru literatura și poporului român sau a universității

în județul Suceava s-a în
cheiat întrecerea formațiilor 
artistice de la sate, organizată 
de comitetul județean pentru 
cultură și artă. în tot cursul 
verii, aproape 400 de formații 
de cor și dansuri, grupuri vo
cale, brigăzi artistice, fanfare 
și tarafuri și peste 500 soliști

vocali și recitatori au prezen
tat în comunele și în satele 
județului spectacole care au 
reliefat bogăția folclorului din 
nordul țării. întrecerea a avut 
darul să îmbogățească repejr* 
torlul formațiilor și să promo
veze noi talente.

(Agerpres)

13,30 ; 16 ;
11 ; 13,30 ;
14 ; 16,15 |

11,45 ; 14 j

10,30 ;

13,45 ;
18,15 ;

o Planeta maimuțelor : PATRIA — 9 ; 11,30l; 14 ; 16,30 | 
21,15.
A Operațiunea San Gennaro : SALA PALATULUI — 19,30 
(seria de bilete 2571), FESTIVAL — 8,30 ; 11 ;
18,30 ; 21, la grădină 19,30, FEROVIAR — 8,30 ;
16 ; 18,30 ; 21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ;
18.30 ; 20,45, ARENELE LIBERTĂȚII — 19,30.
O Frumoasele vacanțe : REPUBLICA — 9,30 ;
16.30 ;
e Surprizele dragostei : SALA CINEMATECA — 9,45 ; 12 ;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21 (bilete la casă), MELODIA — 8,30 1 
10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
a Marysia șl Napoleon : LUCEAFĂRUL — 8,15 ;
13 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, GRADINA DOINA — 19,30.
o Winnetou — seria a III-a : VICTORIA — 9 ; 11,15 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,39 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, la gră
dină — 19,30.
o Neînțelesul : CAPITOL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
la grădină 19,30, FLAMURA — 9 - 16 în continuare |
18.15 ; 20,30.
o Prințesa : CENTRAL — '8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,39 ; 2L 
A Tudor (seriile I șl II) : LUMINA — 8,45-15,45 în con
tinuare ; 19,30.
O O lume nebună, nebună, nebună: DOINA — 11,301 
16 ; 19,30.
A Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
A Inimă de mamă : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.

Volumul lui N. Ter
tulian, fals intitulat 
„Eseuri", fiindcă ese
istica e un alt mod 
de a scrie, conține în 
cele peste patru sute 
de pagini studii sub
stanțiale despre ra
portul dintre Emines- 
cu și Schopenhauer, 
concepțiile estetice ale 
lui Caragiale, dialecti
ca socială a creației 

■ sadoveniene, Mihai 
Ralea — sociolog și 
filozof, G. Călinescu 
— dialectician estetic. 
Lucian Blaga — poetul și filozoful, substan- 
țialismul lui Camil Pe
trescu. critica stilistică 
și antinomiile etc. E 
îndeajuns a menționa 
autorii analizați pen
tru a înțelege două, 
deocamdată. adevă
ruri : N. Tertulian se 
ocupă atent de prin
cipalii scriitori români 
moderni (nu încă toți, 
inevitabil...), are ma
xima exigență față de 
literatură, apoi e atras 
îndeosebi, sau caută să 
releve mai ales, con
cepția filozofică a

1h cartierul Crîng din municipiu! Buzău a fost dat în folosință un nou local 
da școală cu 24 săli de clasă

e Graiul animalelor i TIMPURI NOI — 9 - 21 în conti
nuare.
O Fratele doctorului Homer : EXCELSIOR — 9,IS ; 11,30 j 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Piramida zeului Soare : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
A Domnișoarele din Rochefort» BUZEȘTI — 15,30 | IB J 
20,30.

cinema
BB

O El Dorado i DACIA — 8-16,15 In continuare ; 18,45 ; 21. 
o Trei copii „minune" î BUCEGI — 8-13,30 !n continuare | 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Vicontele plătește polița : UNIREA — 15,30 ; 18, Ia gră
dină — 20.
• Infringerea Iul Alexandru cel Mare : LIRA — 15,30 ; 19, 
la grădină — 20.
A Tarzan, omul-maimuță : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 | 
20, VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină 10,30.
A Premiere strict secrete t GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 30,30.
• In orașul „S“ : COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.

N. Tertulian.

(Foto : Gh. Vințilă)
« Vin cicliștii : FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 16,15 ; 20,30, TOMIS 
— 9,30—15,30 în continuare ; 18,15 ; 20,30, la grădină 19,15.
A Roata vieții i VOLGA — 8,30-U în continuare ; 15,30 : 
18 ; 20,30.
A Balul de sîmbătă șeara » MIORIȚA'— 9,15 ; 11,30 : 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Hatarl : MOȘILOR — 15 ; 19, la grădină 19,30.
• Eu, eu, eu... șl ceilalți : POPULAR — 15,39 ; 18 ; 20,30.
o Neamul Șolmăreștllor : MUNCA — 16 ; 19.
A Prin Kurdistanul sălbatic : FLACĂRA — 15,30 : 18 1
20.30.
A Caut o nevastă 1 ARTA — 9,30 ; 11,15 ; 13 j 14,45 ; 16,30 : 
18,30 ; 20,30, la grădină 19,30.
A K. O. : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Șapte oameni de aur : GRADINA RAHOVA — 19,30.
A Ultima noapte a copilăriei s PROGRESUL — 15,30 : 18 ;
20.30.
A Minunata Angelica : GRADINA PROGRESUL-PARC —
19.30.
• Innorare trecătoare: FERENTARI — 15,30 ; 18; 20,30. 
O Cu toată viteza, Înainte ! : PACEA — 16 »18 ; 20.
A Nebunul din laboratorul nr. 4 i CRÎNGAȘI — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
A Noaptea nunții In ploaie : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.

|i]

ESEURI"
scriitorilor, viziunea 
lor ideologică din per
spectiva noastră mar
xistă. . Astfel, aceste 
studii pe care le citi
sem la vremea lor, re- 
unite~în volum se ma
nifestă ca o structură 
mai înaltă, o totalitate 
ce impune prin rigoa
rea ei și relevă o es
tetică.

Informația autoru
lui, minuțiozitatea cu
noașterii subiectului' 
sînt adevăruri eviden
te, așa că nu vom in
sista asupra lor. E im
portant să subliniem că 
într-un studiu sau al
tul, chiar dacă se dis
cută mai ales un as
pect anume al autoru
lui analizat, N. Ter
tulian caută formele 
integratoare 
întreaga operă, schi- 
țind, uneori chiar e-

pentru

Paul GEORGESCU

puizînd. întreaga crea
ție a scriitorului. Mai 
mult, el nu se mulțu
mește cu contempla
rea operelor ca mo
nade — lumi închise 
în sine, ce-și ajung — 
ci caută să integreze 
opera analizată în 
contextul unui curent 
filozofic. cîteodată 
chiar la întretăierea 
mai multor curente 
artistice și ideologice.

Pînă acum, 
teatrul.

■ gîndirea
lismul) lui Camil Pe
trescu fuseseră anali
zate separat, ca Și ro

poezia, 
romanul și (substanția-

l@l

mânut, istoria literară 
a' lui G. Călinescu, 
segmentate la alții. N. 
Tertulian încearcă să 
analizeze toate fasci
culele activității unui 
scriitor drept manifes
tări diverse ale unei 
personalități comune, 
ale unei gindiri crea
toare unice. N. Tertu
lian caută în orice o- 
peră diversificată a- 
cea celulă generatoa
re. creatoare ce ma
nifestă. finind seama 
de diferența specifică, în diferite domenii, o 
identică energie. Pen
tru N. Tertulian, un 
critic fără eultură fi-

lozofică e un orb. Un 
istoric literar nefilo- 
zof ar fi incapabil să 
se pronunțe compe
tent. de pildă, asupra 
lui Lucian Blaga, la 
care „poezia și filozo
fia apar ca două trun
chiuri ale aceluiași ar
bore". E necesar deci 
a spune că prima gri
jă a lui N. Tertulian 
e de a defini și înca
dra într-un curent ge
neral.

Această metodă, ce 
aparține clar mar
xismului, se dove
dește o cheie pentru 
întregul volum. Critic 
filozof, N. Tertulian va 
căuta un centru crea
tor și gînditor. De a- 
ceea, tocmai, va con
sidera la Blaga "că 
poezia și filozofia apar 
ca două trunchiuri

ale aceluiași arbore: 
„Problema centrală nu 
este însă una de or
din metodologic, ci 
constă in a descoperi 
identitatea structurală 
a motivelor inspira
toare atît al poeziei, 
cit și ale filozofiei, 
subliniindu-se totodată 
diferențele calitative 
între aceste două for
me de expresie ale 
personalității blagie- 
ne. dictată de însăși 
natura lor bine dis
tinctă". Consubstanția
litatea diferențiată de 
natura distinctă a ge
nurilor intelectuale 
create Înseamnă la 
Tertulian dubla grijă 
a descifrării celulei 
germinative comune în 
diversitatea creatoare, 
dar și severa separare 
a specificului lor.' Și 
apoi, reala sa infor
mare ar trebui să-i a- 
tragă pe mulți. Iată, 
așadar, o carte ce 
reușește să dea alti
tudine unor opere și 
unor scriitori cu care 
literatura noastră se 
mîndrește.

V
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de popularizare a științei și culturii. în Tîrgu Mureș de pildă, în cei 5 ani de existență,populară s-a întărit și s-a consolidat < _ ' ' ' .dobîndind un larg prestigiu în fața marelui public. Pentru a ne 'îmbunătăți permanent activitatea, pentru ca fiecare nou an de învățămînt să reprezinte un cîștig față de anul anterior, am pornit de la premisa că educația adulțllor prin intermediul universităților populare este proces ce dobîndește semnificații și calități în zilele noastre, în care cuceririle științei înregistrează salturi spectaculoase. Rămînea, în acest caz, să delimităm riguros noile trăsături și să acționăm pentru a le pune în valoare. Cei care activează în domeniul culturii remarcă lesne că educația unor mase largi de oameni prin intermediul acestor forme de învățămînt capătă, din ce în ce mai mult, trăsăturile unei munci științifice cu scopuri precise, cu forme și modalități care au ieșit de sub semnul arbitrarului. Mă refer la faptul că informațiile care se difuzează prin universitățile populare nu mai reprezintă o aglomerare haotică de cunoștințe, ci constituie niște cărămizi ale unui amplu edificiu pe care noi ne străduim să-1 ridicăm șl să-l consolidăm : personalitatea complexă a omului contemporan. Dacă acceptăm acest punct de vedere înseamnă că, implicit, recunoaștem și că sarcina u- niversității populare Vizează acum mai multe direcții principale : comDle- tarea nivelului de cultură al fiecărui cursant, orientarea sa generală în domenii cît mai variate ale1 vieții sociale și, în fine, perfecționarea în domeniul său de activitate. Obiectivele se dovedesc așadar complexe și nu pot fi abordate decît cu instrumente științifice de lucru. în a- cest scop, ca o primă măsură, am introdus obiceiul ca la începutul anului școlar fiecare responsabil de catedră să primească un scurt îndreotar, cuprinzând recomandări metodologice (activitatea lectorilor, conținutul lecțiilor, ilustrarea lor cu material intuitiv etc.). Aceste recomandări sînt întocmite în funcție de datele și experiența acumulată de-a lungul anului precedent. în plus, pentru ca activitatea să rămînă tot timpul legată de realitatea arzătoare care ne înconjoară, consiliul științific al universității se întrunește de cîteva ori pe an spre a dezbate, oferind rezolvări concrete, problemele importante ivite pe parcurs.în discuțiile teoretice purtate pînă acum, toți specialiștii au recunoscut că Universitatea populară reprezintă un nou tip de învățămînt, care se deosebește fundamental de oricare altă formă de instruire. Observînd cu atenție notele sale particulare, considerăm că asupra a două dintre ele este necesar să zăbovim cu mai multă atenție. în primul rînd este vorba de calitatea datelor transmise. Deși cursurile sînt extrem de variate, mergînd de la probleme de tehnică la__sociale, de lă artă și literatură la cele mai noi coperiri ale științei, cursantii nu formează întotdeauna o masă omogenă, echilibrată, calitatea informației transmise nu trebuie să aibă de suferit, fiecare lecție în parte a- vînd obligația să reprezinte o expunere (concentrată, e drept) a unei anumite probleme, cu nimic mai prejos, din punct de vedere al competentei tratării, decît oricare altă comunicare științifică. în al doilea rînd, abordarea temelor trebuie făcută cu cea mai mare promptitudine, cursul „mulîndu-se“ pe parcurs evenimentelor politice, economice, științifice ale zilei. Pentru a răspunde acestor obligații, la Universitatea populară din Tg. Mureș, în afara' colectivelor de catedră și secretariatului tehnic, ne sprijinim pe un larg co-

celedes- deșl

lectiv de colaboratori, cu- prinzînd oameni de artă, de cultură și știință din localitate. Este, după părerea mea, mijlocul cel mai sigur de a conferi lecțiilor și atractivitate, și competență, și actualitate. Iată de ce, o dată cu noul an vom cere sprijinul specialiști apropiați natura profesiunii lorun domeniu intens solicitat de cursanți, pe care pînă acum noi l-am abordat insuficient : cel al actualităților zilei. Sîntem convinși că o asemenea inițiativă va duce la apropierea cursanți- lor de universitate, la recrutarea de noi membri..Am insistat asupra acestei idei deoarece noi considerăm că populare își tența numai care găsesc ternic și durabil în rîndul celor cărora li se adresează. Desigur, pentru aceasta nu este suficientă numai bunăvoința, ci și asigurarea unor condiții minime, pe care cunoștințele lectorilor să se grefeze fără nici o pierdere, cu un randament maxim. Universitățile populare, reprezentînd o formă - de răspîndire a culturii ce se adresează celor ce au depășit școlarizarea la diferite nivele, trebuie să-și organizeze acțiunile în funcție de condițiile diversității lor de vîrstă, nivel de instruire, profesiuni, aspirații culturale, pe care trebuie deci să le cunoască. Nu spun o noutate cînd afirm că alegerea planului tematic, ca și e- laborarea programei analitice a cursurilor au drept punct de plecare particularitățile auditoriului. El este pretențios, cu pregătire e- terogenă, ascultînd prelegerile adesea după orele de lucru. Ce trebuie să-i oferim în acest caz 7 Și cum să prezentăm mate- ,. rialul faptic pentru ca informațiile să rămînă și să se sedimenteze în conștiința fiecăruia 7 Ca șl în alte părți, în anii trecuți încercat diferite pentru : ’publice în stabilirea tematicii. Sistemul foilor volante, respectiv al cărților poștale, nu ne-a adus rezultatele scontate. Anul a- cesta am renunțat la ele, în schimb responsabilii catedrelor au avut discuții directe cu cursantii privind tematica dorită. Pe această bază s-au formulat proDu- neri. definitivate în cadn.il consiliului universității populare. Nu ne-am străduit să sporim numărul cursurilor, ci să îmbunătățim calitatea si să satisfacem deopotrivă cerințele tinerilor și vîrstnicilor, ale bărbaților și femeilor. Cercetarea științifică rîndurile publicului cu re lucrăm ne indică mai bine măsurile ce se luate, direcțiile în care tervențiile noastre vor măsura cel mai înalt grad de eficacitate. Iată de ce, în funcție de rezultatul Investigațiilor făcute, în noul an universitar cursurile de cultură generală vor aborda o serie de teme ca : istoria civilizației și culturii românești, știința si religia, magazin enciclopedic, capodopere ale muzicii u- niversale etc.Vreau să fac o precizare : noi nu ne limităm doar la a stabili temele generale, în acord cu interesul manifestat de cursanți. Intervenția conducerii, versității merge oină organizarea internă a fiecărui curs, la tematica si problematica sa. Voi oferi un singur exemplu: ciclul „Cum să ne comportăm" nu va populariza dăar regulile generale ri» comportamentului civilizat, ci va aborda si tgme ca : a- lererea modelului, a Idealului în viată, alegerea profesiunii și dragostea pentru profesiunea aleasă, reeimul de viață, igiena psihică, utilizarea timpului, comportamentul fată de tine însuți. într-un fel asemănător este concenut si ciclul „Cum să ne distrăm", ale cărui lecții vor fi susținute alternativ cu ale primului.Care va fi rezultatul e- forturilor depuse de conducerea universității 7 Pentru moment, eficacitatea cursurilor va fi greu de măsurat deoarece urmările activității flectă în nea nouă trie! față de interesele societății socialiste. Pe parcurs vom putea aprecia în realist în ce măsură versitatea populară punde cerințelor publicului contemporan, contribuind la ridicarea omului zilelor noastre pînă la înțelegerea profundă a tuturor marilor probleme ale actualității. Â
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Executiv al C.A.E.R. a plecat la MoscovaLunl la amiază a plecat spre Moscova o delegație guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, pentru a lua parte la lucrările celei de-a 36-a ședințe a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.Pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost conduși de Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, miniștri, reprezentanți ai unor instituții centrale.

Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.
■fcLa sosire, pe aeroportul Șere- metievo, se aflau în întîmpinareM. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.,N. V. Fadeev, secretar al C.A.E.R., și alte persoane oficiale.Erau prezenți Teodor Marinescu, ambasadorul României la Moscova, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

Seminar pentru cadrele 
didactice de la catedrele 
de marxism-leninismLuni 23 septembrie, în aula Facultății de Drept din Capitală au început lucrările seminarului organizat de Ministerul învățămîntu- lui pentru cadrele didactice de la catedrele de marxism-leninism din învățămîntul superior.Seminarul are ca temă : „Sarcinile catedrelor de științe sociale în activitatea didactică și de cercetare în lumina documentelor Plenarei C.C. al P.C.R. din aprilie 1968 referitoare la dezvoltarea în- vățămîntului". în cadrul seminarului sînt prevăzute care vor cu munci aparatul de partid și de stat

expuneri fi făcute de cadre de răspundere în

UNIVERSITATEA FOTBAL

F. C. ARGEȘCLUJ

T
3-0 (1-0)

CLUJ (Corespondentul „Sclnteii").’ Timpul foarte frumos de luni după- amiază și interesul pentru întîlni- rea dintre Universitatea și F.C. Ar
geș au „mobilizat" pe terenul din parcul orașului un număr record 
de spectatori, peste 25 000. După 90 de minute de joc, studenții clujeni și-au adjudecat victoria cu scorul de 3—0 (1—0). Argeșenii au intrat pe teren cu gîndul să nu-și „consume" forțele prea tare în prima repriză. Așa stînd lucrurile, clujenii au fost mereu în careul advers, au tras nu- 
meroftse șuturi periculoase, dar nu
mai In minutul 15,»Anca l-a păcălit pa portarul piteștean șl a înscris.După pauză, „economia" de ener
gie făcută de oaspeți în prima repriză, pentru a se „păstra" în cea de-a doua, n-a folosit la nimic. Localnicii domină copios, și prin țesături frumoase de pase înscriu încă da două ori prin Oprea în min. 48 
și 65. In min. 81 Mustețea este eliminat de pe teren, în urma cîtorva avertismente, dar plteștenii, deși superiori numerlcește, nu pot scăpa de presingul atacanților clujeni. în min. 89 Oprea mai înscrie un gol, acordat la început de arbitrul Gheorghe Popovlcl, dar asupra căruia a revenit, în urma protestelor jucătorilor oaspeți și a consultărilor cu arbitrul de tușă. Și, pentru că veni vorba de arbitraj, rar le-a fost dat clujenilor să vadă atîtea decizii anapoda, care au surescitat nu numai pe jucători, dar și pe spectatori. Oare nu se găsește nici un remediu pentru a preveni o dată pentru totdeauna asemenea neajunsuri în activitatea unor „cavaleri ai fluierului" 1 Grav este faptul că, uneori, „eroare" de arbitraj poate decidă’ soarta unui meci. Din fericire, nu este cazul cu întîlnirea de la Cluj. Victoria studenților este pe deplin meritată.

I

CARNET

Repetiție generală 
la Ciudad de Mexico

PE MARELE STADION UNIVER
SITAR DIN CIUDAD DE MEXICO a avut loo duminică dimineața cea de-a treia șl ultima repetiție a ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice. Pe pista stadionului au e- voluat aproximativ 7 000 de tineri oare eu simulat defilarea celor 118 delegații ce vor fi prezente atei 1st 12 octombrie. Tînăra atletă mexicană, Enriqueta Basilio, a fost și ea prezentă la acest ultim... antrenament. După cum s-a mai anunțat, ea va face parte din ultimul schimb al ștafetei care va purta flacăra Olimpică. Este pentru prima oară î.n istoria J. O. cînd o femeie va purta flacăra olimpică în timpul ceremoniei de deschidere a marii sărbători a sportului mondial.

★
IERI DIMINEAȚA A PĂRĂSIT 

CAPITALA PLECÎND CU AVIONUL 
LA CIUDAD DE MEXICO AL DOI
LEA LOT AL DELEGAȚIEI SPOR
TIVE A ROMÂNIEI. Din lot fac parte atleți, sorlmeri, canotori, bo
xeri, luptători și înotători. Printre sportivii care au făcut deplasarea se numără : Lia Manoliu, Șerban Ciochină, N. Gîju, I. Drîmbă, A. Ver- nesou șl Mihaela Peneș. Ultimul lot al sportivilor — compus din luptătorii de greco-romane — va pleca la Ciudad de Mexico duminică 29 septembrie. *

PRIMUL LOT AL SPORTIVILOR 
BELGIENI a părăsit orașul Bruxelles, plecind spre Ciudad de Mexico. în fruntea delegației se află cunoscutul atlet Gaston Roelants. Înainte de plecare el a declarat ziariștilor că la J.O. va participa șl în cursa de 3 000 m obstacole.

★
. La Ciudad de Mexico a sosit cel de-al treilea lot al delegației U.R.S.S.

★
ÎN ÎMPREJURIMILE ORAȘULUI 

CIUDAD DE MEXICO s-a disputat duminică o probă de fond pe distanța de 175 km, la care au participat cicliști din Italia, Polonia, Noua Zee- landă, Mexic, Cuba și S.U.A. A cîști- gat Flavio Martini (Italia), cronometrat în 3h 41’47”. (Agerpres)

După primul „sfert11
al campionatuluiPrimul „sfert" al actualei ediții a campionatului diviziei naționale A este un fapt consumat și momentul ne îngăduie cîteva constatări privind a- ceastă principală competiție a fotbalului nostru.Mal Intîi, multiplicarea numărului de e- chipe (și, implicit, de etape) a dus la crearea unei atmosfere mai degajate. In , toamna a- ceasta nu mai asistăm la acea luptă disperată pentru evitarea retrogradării. care în trecutele sezoane începea din etapa întîi. Prima consecință 7 Partidele pe care le-am vizionat pînă acum sînt caracterizate. în general, de preocuparea echipelor pentru un joc constructiv, antrenorii dînd frîu mai liber spiritului o- fensiv. Și, de aici, un număr sporit de jocuri încheiate cu scoruri mari, în raport cu se- zoanele trecute ; practic, în cele șapte etape desfășurate au fost ‘însorise 146 de goluri.S-ar părea că sîntem în fața unei creșteri sensibile a eficacității înaintașilor. Să hu cădem însă în admirație față de realizările acestora. Multe dintre golurile înscrise se da- toresc unor slăbiciuni de apărare, pentru că, de ce să ne înșelăm, eficacitatea înaintașilor continuă, încă, să lase grav de dorit.Exceptînd Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, unde e- xistă o preocupare pentru a se trage la poartă des, de la distanță, în majoritatea celorlalte e- chipe înaintașii continuă să încerce să intre cu mingea în poartă, întărind impresia spectatorilor că la antrenamente nu este exersat cît ar fi necesar acest procedeu tehnic fundamental ; șutul la poartă (mai mult, se poate spune că au și dispărut șuterii de la distanță ; Negrea, de pildă, a înscris o dată — am și uitat cînd — un gol de la 30 m. și de atunci...)Tot ca un efect al a- cestei- situații noi — atmosfera degajată de care vorbeam — poate fi luat în considerare și numărul întrucîtva mai mare de jocuri de valoare acceptabilă sau bună.Din păcate, acestea continuă să fie „flori rare", fiind încă ridicat procentul de jocuri a- noste. plictisitoare, de

nivel submediocru (Progresul — Petrolul, Dinamo Bacău — Crișul etc.). Fotbalul este împărțit cu... zgîrcenie de către fotbaliști.Este velul raport rioadă te ? Evident, da. Dar aceasta nu înseamnă nici pe departe că a- vem motive să așteptăm liniștiți desfășurarea ulterioară a evenimentelor. Cu atît mai mult cu cît preliminariile campionatului mondial bat la ușă, iar debutul în sezonul internațional oficial al e- chipelor de club s-a soldat deocamdată cu o eliminare din start a uneia dintre reprezentantele noastre (Rapid). O eliminare jenantă, dacă ne gîndim la acel 1—6, înregistrat săptămîna trecută Belgrad.Ceea ce îngrijorează cel mai mult — în ansamblu — este incertitudinea care caracteri- zează' forhia jucători-" lor, a echipelor. Trebuie să fii ghicitor pentru a ști dinainte care meci va fi bun și care nu. Ceea face ca rîndurile pesimiștilor să crească, iar tribunele să devină din ce în ce mai goale.Este o realitate faptul că nu mai poți să spui astăzi : mergem la meciul cutare, pentru că va fi bun, deoarece joacă echipele X și Y.Echipele noastre sînt de o inconstanță care te obligă să consideri că nu se fac eforturile cuvenite pentru a ieși din mediocritate. In general, cu puține excepții, echipele au mers și merg pe principiul „o victorie, O înfrînge- re“. Rezultatul concret: se merge, în campionat, în monom, 11 e- chipe din 16 fiind înșirate pe distanța a două puncte. Adică, practic, și fără a diminua meritele Universității Cluj, nu avem, după șapte etape, unadevărat lider al întrecerii. Numărul depuncte acumulat chiarde către fruntașe eranesatisfăcător : 9 din 14 posibile.Concluzia T Se muncește prea puțin, șl mai ales neadecvat e- xigențelor specifice fotbalului. Echipele, jucătorii au încă serioase datorii ’ față de public, față de sport.

mai ridicat competiției, cu aceeași a ediției trecu-nl- în pe-

Sîntem în preajma meciurilor din preliminariile campionatului mondial. Ne așteptam să înregistrăm, datorită acestui eveniment, o creștere a potențialului selecționabililor în echipa națională. Ce se întîmplă, în realitate ? Majoritatea dintre ei sînt „cantonați" în zona notei 7, dînd dovadă de blazare timpurie, superficialitate, în timp ce alți jucători, mal tineri, mai necunoscuți, au resurse să compenseze diferența de valoare prin e- fort personal, prin dăruire fizică. Urmarea 7 Nu avem încă un lot pe care să poți conta cu tot dinadinsul.înțelegem că, în a- ceste condiții, cînd se- lecționabilii manifestă o asemenea inconsecvență — un joc bun din trei-patru meciuri (gen Pîrcălab) și cînd anonimii se afirmă, s-a produs o adevărată „vînturare" a lotului (prin el trecînd aproa- 1 pe. 50 de jucători). ■ Fenomenul e, însă, negativ și, la ora actuală, , nu mai este cazul să căutăm foile în plăcintă, să schimbăm lotul sau echipa preconizată în funcție de o etapă sau alta. Prea se măsoară, prea se cîntă- rește totul ca la farmacie. Și timpul trece ! într-un fel sau altul, forul de specialitate trebuie să stabilizeze definitiv un a- nume lot de jucători, cu care să se meargă, indiferent de capriciile sau „demonstrațiile" diverselor vedete, care din an în paște, printr-o evoluție bună, vor să reamintească privilegiile lor de senatori de drept.Să fie păstrați în lot acei jucători care vor să facă ceva pentru fotbalul românesc, dispuși să renunțe la orice ar putea leza interesele echipei naționale.înainte de a încheia, un cuvînt despre arbitraje. După o „serie neagră", iată o duminică — cea de-a șaptea — în care conducătorii de joc n-au mai ridicat probleme. N-ar fi oare o experiență u- tilă programarea acelorași arbitri și în e- tapa viitoare ? Am a- vea o posibilitate să constatăm dacă „succesele" au'fost firești sau întâmplătoare.
Valentin PAUNESCU

despre perfecționarea activității organizațiilor de partid și despre întărirea rolului conducător al partidului în etapa actuală pe probleme actuale ale dezvoltării economice a țării și perfecționării relațiilor sociale, despre activitatea internațională a partidului și statului și despre sarcinile ce revin catedrelor de științe sociale în lumina hotărîrilor de partid și de stat privind învățămîntul. Sînt programate dezbateri teoretice pe teme ca : „Determinism, decizie și libertate de acțiune în dezvoltarea * socială ; problemele democrației și ale conducerii sociale în socialism" ; „Sistemul de categorii și legi ale economiei politice a socialismului" ; „Orientări actuale în sociologie, probleme și sarcini-ale dezvoltării cercetării sociologice la catedrele de științe sociale"; „Materialismul și ideologia burgheză contemporană".La deschiderea lucrărilor seminarului au luat parte tovarășii Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Ștefan Bălan, ministrul în- vățămîntului.
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(Agerpres)
Cronica zilei

Atașatul militar naval și ai aerului ai Republicii Populare Bulgaria în Republica Socialistă România, general-maior' Panaiot Karakacianov, a oferit luni un cocteil cu ocazia celei de-a 24-a aniversări a creării Armatei Populare Bulgare.Au participat general-docotenent Ionel Vasile, adjunct al ministrului forțelor armate, Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic acreditați la București.

Problema de actualitate a zborului 
cosmic este călătoria spre Lună a unor 
astronauți care ar urma să exploreze 
satelitul nostru natural și apoi să se în
toarcă pe Pămînt. Actuala realizare a 
științei sovietice, prin lansarea la 15 
septembrie a lui „Zond-5" spre Lună, cu 
înconjurarea Lunei la 18 septembrie și 
cu reîntoarcerea și recuperarea navei în 
Oceanul Indian, la 21 septembrie, esfe 
unul din ultimii pași în ajungerea aces
tui țel. Omenirea s-a apropiat treptat 
de călătoria unor cosmonauți pe astrul 
cel mai apropiat — Luna, printr-o serie 
de realizări intermediare, trepte succe
sive în atingerea acestui prim obiectiv 
cosmic. Oamenii de știință, inginerii și 
tehnicienii sovietici, cît și cei ameri
cani, au străbătut succesiv aceste etape, 
de la inaugurarea cursei spre Lună, 
prin lansarea în U.R.S.S. a rachetei lu
nare Luna 1, la 2 ianuarie 1959. Au 
urmat apoi rachetele sovietice, de tip 
„Luna" și „Zond“, sau cele americane, 
din seriile „Ranger", „Surveyor" și 
„Lunar Orbiter", care fie că au trecut pe 
lîngă Lună, au căzut sau au coborît lin 
pe suprafafa ei, fie că au devenit sateliți 
lunari, transmifîndu-ne informații din 
cele mai prețioase asupra topografiei 
lunare, prin fotografii tot mai perfecțio
nate, date asupra solului lunar, a radia
țiilor și cîmpurilor magnetice, asupra 
cîmpului gravific etc. Totodată s-a per
fecționat tehnica trimiterii unor 
cosmice în preajma sau pe 
Lunei. Toate aceste realizări 
nale au intrat în patrimoniul 
tehnicii universale, ca trepte 
rea Cosmosului de către om.

Actuala înfăptuire sovietică 
un mare pas înainte. Realizarea auto
mată a unei orbite circumlunare, cu 
desprinderea ulterioară a satelitului vre
melnic al Lunei și aducerea lui spre 
Pămînt, cu aterizarea de la a doua vi
teză cosmică și recuperarea intactă a 
rachetei, reprezintă prin ea însăși o 
considerabilă înfăptuire tehnică și ingi-

Prof. dr. docent 
Călin POPOV1CI

pufin
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nereascS, dublată de o nu mai 
importantă ■ colectare de date științifice 
din apropierea unui corp ceresc și cu 
aducerea aparatelor și înregistrărilor pe 
Pămînt, spre a fi studiate in laborator.

Profesorul Boris Petrov, președintele 
Intercosmosului, a arătat In ce a con
stat partea cea mai grea a operajiei — 
respectiv întoarcerea corespunzătoare 
In apropierea Pămintului și intrarea în 
atmosfera înaltă, cu frînarea de la vi
teza de 11 km/sec., pentru ea prin pa- 
rașutare corpul să cadă lin pe supra
fața oceanului. După declarațiile acad. 
Sedov, s-au folosit noi tehnici de frî- 
nare și aterizare. La viteza de 11 
km/sec., un corp intrtnd tn atmosferă 
ara temperatura ridicată la 13 000 gra
de. Unghiul orbitei sub care se face 
reintrarea trebuie să fie destul de mic 
și realizat la 1° precizie, ca accelerația 
să nu depășească anumite valori și ca 
aparatele științifice Să poată fi recupe
rate In bună stare.

Specialiștii subliniază astfel că s-a 
pus la punct tehnica întoarcerii unor 
cosmonauți din misiuni îndepărtate și 
cu viteze mai mari ca prima viteză cos
mică (8 km/sec.), pe care o aveau'na- 
vele recuperate pînă în prezent, cu 
cosmonauți pe bord.

Condițiile de intrare tn atmosferă șl 
recuperare au fost extrem de severe 
(un culoar de circa 10 km), astfel încit 
realizarea automată a acestei ma
nevre — cu aprinderea și stingerea 
unor motoare rachetă de accelerare, 
frinare și corectare a mișcării — dove
dește o mare stăpinire a mijloacelor de 
telecomandă, electronică și calcul. Toate 
aceste înfăptuiri sînt cu atît mai remar-

cabile, cu cît nu a fost nevoie de un 
cosmonaut pe bordul lui „Zond-5“, spre 
a le conduce. Importanta cantitate do 
combustibil necesară manevrelor indică 
o mare greutate a navei și o foarte pu
ternică rachetă de lansare. Toate aces
tea dovedesc că momentul unei călă
torii cu o navă cosmică locuită în ju
rul Lunei și cu o debarcare lină pe su- 
prafafa ei, a sosit. Savan|ii și tehnicie
nii bmericani, care plănuiesc o călătorie 
circumlunară cu nava cosmică Apollo în 
decembrie a.c., se văd astfel devansați 
de un experiment realizat numai prin 
telecomandă și automatică. Emulafia în 
domeniul cosmic aduce realizări paș
nice considerabile în progresul știin
țific și tehnic al omenirii. Etapa urmă
toare a unei călătorii a cosmonaufilor 
în jurul Lunei și chiar cu o debarcaro 
pe suprafafa ei este așadar mult ușu
rată și accelerată de zborul lui 
„Zond-5".

După comunicatul TASS șl după de
clarable a numeroși oameni de știinfă, 
în cursul zborului lui'„Zond-5“ s-au rea
lizat un mare număr de experiențe 
știinfifice (fotografii lunare, experienja 
de telecomunicații prin voce la mari 
depărtări, studii de radiații etc.). Ac
tualmente, aparatele și înregistrările lor 
sînt în drum spre laboratoarele de spe
cialitate, unde vor servi la stabilirea 
unor noi adevăruri științifice, îmbogă
țind cunoștințele noastre despre Cosmos. 
Sensul actualului zbor esie așadar nu nu
mai tehnic. S-a inițiat o nouă metodă da 
a obține date științifice din apropierea 
unor asfre și de a aduce pe Pămînt, cu 
un vehicul spațial, aparatele folosite la 
obținerea lor. Această metodă este plină 
de promisiuni, în special pentru zbo
ruri mai îndepărtate spre Venus, Marte, 
Jupiter, cînd cosmonauții nu 
tea ei înșiși să fie trimiși, cel 
perioada actuală.

Noua realizare a tehnicii 
ței sovietico este așadar un
important în cucerirea pașnică a spa
țiului cosmic, pentru progresul științei 
și al omenirii întregi.
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directă cu

★Luni seara a debutat în fața unui numeros public prezent la cinematograful „Republica" din Capitală coproducția româno-maghia- ră „Frumoasele vacanțe". Peripețiile turistice și sentimentale ale unui grup de tineri din România și Ungaria constituie pretext pentru o serie de scene comice în timpul traversării celor două țări și totodată pentru prezentarea unor puncte de mare frumusețe și atracție turistică.. Scenariul „filmului este semnat de Dumitru Carabăț, Dan Deșliu, Kallay Istvan, Katona Ferenc. Regia aparține lui Makk Karoly., Personajele sînt interpretate .de artiști cunoscuți din cele două țări : Ilinca Tomoroveanu, ■ Sztankay Istvan, Ernyei Bela, Ottilia Borbath, Liska Zsuzsa, Florin Piersic, Florian Pitiș, George Demetru, Ion Dichiseanu, Aintee Iacobescu.La premieră au luat parte Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor exterpe, Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Alecu Costică, vicepreședinte al I.R.R.C.S., oameni de artă și cultură.Au fost de față Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei, ata- ■ șați culturali și de presă.înainte de spectacol, ’ regizorul Mihai Iacob a prezentat publicului protagoniștii filmului, cărora le-au fost oferite flori.

Timpul probabil pentru 25, 26 șl 27 septembrie. în țară : Vreme ușor instabilă, mai ales în cursul după- amiezelor. Cerul va fi schimbător. Local vor cădea ploi de scurtă durată. Vîntul va sufla potrivit predo- minînd din sectorul vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar maximele între 15 și 25 grade. în București : Vreme ușor instabilă, mai ales în cursul după-amiezelor. Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi de scurtă durată. Temperatura, ușor variabilă.
(Urmare din pag. I)vopsitori căță- 

pe suprastruc- 
unui vagon care

doi 
rați 
tura 
va pleca în Iran hotărăsc să-și prelun
gească schimbul ca să 
poată înscrie ca dată de expediție, încă 
înainte de miezul nop
ții, chiar data de 21 
septembrie, ziua vizitei 
în ateliere a înalților 
oaspeți; școlarii unei 
comune instituie ad- hoc un frenetic con
curs pentru cea mai 
bună fotografie cu to
varășul NicolaeCeaușescu; istoveala 
zilei de lucru e re
pede risipită de cîn- 
tecele și dansurile 
formațiilor timișorene 
care se transformă în- tr-un imn închinat înfrățirii dintre românii, 
maghiarii, germanii și sîrbii acestor locuri; o 
nuntă se mută pentru 
cîteva minute în șo
sea și tînăra pereche, abia înmirită, aruncă 
asupra coloanei de 
mașini boabe de grîu și picături de must 
tînăr, simbolul rodni
ciei și vitalismului 
popular; o bătrînă din 
Vinga a ieșit cu scău-

nașul și furca în linia 
șoselei, unde a tors 
dintr-un caier de lini 
albă, înfășurat cu tri
color, și a urat cum 
știa dînsa mai fru
mos : „dumnezeu vă 
ajute !“ ; amurgea, și 
marele miting de la 
Timișoara era pe 
sfîrșite cînd, timp de 
cincisprezece minute 
orașul întreg, cu clădi
rile și oamenii lui, a vibrat cu forță de tu
net în scandarea u- 
nuia și aceluiași cuvînt 
multexpresiv, — cu- 
vîntul era „Ceaușescu" 
și s-a ridicat asemenea unei imense cupole 
deasupra marelui o- 
raș, pe cînd secreta
rul general al partidu
lui tocmai încheia cu obișnuita urare, dragă inimii lui: „vă do
resc, tovarăși, succese, 
multă-multă sănătate și fericire la toți 1“

Instantanee, mozaic 
de impresii. Un om, 
fie el chiar scriitor, 
n-are cum să adune 
în depozitele memo
riei sale 
le unui 
șitor pe 
zionează 
tă prin 
semnele

toate fațete- 
dialog cople- 
care îl oca- o atare vizi- 
județe, toate 
forței dina-

opiniei cumpărătorilor

Zilele trecute și-a în
chis porțile Tîrgul de 
toamnă din Budapesta. 
Timp de zece zile, 500 
de întreprinderi, coope
rative și ateliere mește
șugărești au expus a- 
proape 10 000 de pro
duse ale industriei bu
nurilor-de consum. Ju
mătate de milion de oa
meni au vizitat pavili
oanele tîrgului, au cer
cetat produsele expuse, 
au emis aprecieri asu
pra calității acestora și, 
desigur, au făcut cum
părături.

— Organizat pentru 
prima dată, acest tîrg a 
fost într-un fel o am
plă expoziție a realiză
rilor economiei noastre 
naționale — spunea 
Droppa Gustav, di
rectorul întreprinderii 
„Hungexpo", sub egida 
căreia a avut loc tîrgul. 
In fond însă altceva a 
determinat organizarea 
lui. După cum se știe, 
pînă acum industria 
bunurilor de consum se 
informa asupra cerințe
lor consumatorilor nu
mai prin intermediul 
planurilor economiei 
naționale, cu alte cuvin
te pe calea solicitărilor și comenzilor comerțu
lui. Aceasta s-a consta
tat a fi o formă prea în-

gustă, în raport cu ce
rințele consumatorilor.

Intr-adevăr, discutînd 
cu mai mulți conducă
tori de întreprinderi 
din Budapesta și din al
te orașe ungare, aceștia 
își exprimau dorința de 
a găsi o posibilitate mai 
largă de a cunoaște ce
rințele cetățenilor.

— Noul sistem de 
conducere a economiei 
urmărește ca beneficiile 
întreprinderilor să fie 
legate direct de spori
rea cantității de măr
furi vîndute — spunea 
Veg Lâszlo, directorul , 

textile' buie spus 
din Bu
de vîn-întreprinderii 

„Budaprint" 
dapesta. Iar 
dut se vînd numai cele 
căutate de consuma
tori. De aceea trebuie 
să cunoaștem mal bine 
cerințele acestora.

Tîrgul de toamnă din 
Budapesta a pus față în 
față industria, comer
țul și cumpărătorii. Aci 
se apreciază că a fost 
o confruntare folositoa
re atît pentru industrie, 
cît și pentru publicul 
consumator. „Pentru 
prima dată tîrgul de 
toamnă a permis indus
triei să studieze în mod 
direct și eficace cerin
țele si propunerile pu-

blicului consumator 
spunea ziariștilor, după 
vizitarea tîrgului, Nyers 
Rezso, membru al Bi
roului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.S.U.

întreprinderile au 
prezentat la tîrg mii de 
produse, bunuri de con
sum industriale fi ali
mentare pe care inten
ționează să le producă 
în anul viitor. Și vizi
tatorii au ales, au apre
ciat, au făcut sugestii. 
Ei au avut cuvinte de 
laudă pentru calitatea 
celor mai multe dintre 
produsele expuse. Tre- 

că o bună 
parte dintre modelele 
noi de încălțăminte, de 
confecții, mobilă, apara
te electrice de uz casnic 
se pot compara cu cele 
mai reușite produse si
milare de pe piața mon
dială. Desigur, s-au ex
primat și păreri critice 
privitoare la lipsa de 
varietate a unor sorti
mente de mărfuri, la ca
litatea încă nesatisfă
cătoare a altora. Ori
cum însă, reprezentanții 
industriei ungare sînt 
satisfăcuți de această 
întîlnire 
cumpărătorii, de rezul
tatele ei.

Al. PINTEA

mizatoare care acțio
nează în indestructibi
lă relație partid-gu- 
vern-popor. Un proza
tor știe, sau , se stră
duiește să știe, să va
dă ; voi privi, mi-am 
zis, ochii și mîinile 
mulțimilor care vin la

mți să-i tntimpine pe 
conducători 1 Erau 
limpezi, neînnegurați, 
purtătorii unei lumini 
de o mare emoție o- 
menească; toată nă
dejdea de mai bine a 
țării se citea în ochii 
acelor oameni, stăruia

meni, dtn certitudinile 
lor, ca să mă exprim 
mai exact, din con
știința că sînt cetățe
nii liberi ai unei țări 
care își desăvîrșește, tn mod suveran, desti
nul socialist. Așa îmi explic de

sfatul cu conducătorii 
de partid și de stat. 
Ochii, pentru că, 
știe-se, ei sînt netul
buratele oglinzi ale 
spiritului, oglinzile ca
re nu mint; și, neapărat, mîinile, pentru 
că ele sînt energia 
motrice a faptei, au
toarele miracolului de 
materie transformată. 
Cum 
rilor

erau ochii valu- 
de oameni ve-

foarte vizibilă în luminile ochilor floarea 
nădejdilor de mai bi
ne, care nu-i confun
dabilă cu nici o altă 
floare (a scepticismu
lui și resemnării, de 
pildă, a nesiguranței 
și instabilității mora
le) ; luminoasa floare 
izvora, după cît pu
team să observ, direct 
din evidenta sănătate 
nîorală a acelor oa-

bucurat de o atît de 
emoționantă primire 
acele idei din cuvîn- 
tările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca
re evidențiau unitatea 
de monolit a popu
lației, indiferent ' de 
naționalitate, voința 
întregului popor ro
mân, gata să-și închi
ne toate forțele, tot 
talentul, întreaga ini
țiativă și înțelepciune,

înalta sa răspundere, 
pentru înfăptuirea po
liticii interne și ex
terne a partidului nos
tru.

Dorința de bună 
prietenie cu vecinii, 
năzuința spre pace și cooperare cu țările 
socialiste, cu toate po
poarele, eforturile ac
tive pentru securitatea 
europeană, bararea 
oricăror procese care 
ar arunca din nou lumea sub aripa sinistră a războiului rece, 
disponibilitatea ne
dezmințită a României 
de a avea relații e- 
chitabile cu orice ța
ră, cu respectarea 
fermă a principiilor e- 
galității în drepturi, a 
avantajului reciproc și 
neamestecului în tre
burile interne, cu res
pectarea independen
ței, și suveranității — 
sînt numai cîteva mo
mente de voință una
nimă care au dat di
mensiuni de mare în
semnătate acestor con
vorbiri. România, prin 
destinul 
cunoscut 
îndesat 
justiție 
socială, poporul a plă
tit, nu o dată, cu sin
ge, jertfe și suferințe, 
jocul dezechilibrat al 
acestui teribil cîntar. 
Vremurile acelea sînt

său 
cu 

ce și istoric, a 
vîrf și 

înseamnă 
injustiție

pentru totdeauna apu
se, vrem să ne con
struim acum în pace 
o țară liberă și pros
peră. Ochii, ochii oa
menilor de la Reșița, 
Arad, Timișoara, ochii 
oamenilor din trei ju
dețe din vestul țării 
au vorbit cu o foar
te pregnantă expresie în favoarea acestor 
idei-program, cu con
știința că nu trebuie 
neglijată nici una din 
componentele, din laturile acestui complex 
ansamblu de relații și necesități, care fac un 
tot unitar și armonic 
din programul de 
dezvoltare continuă a 
națiunii, a României 
socialiste și din a- portul său internațio
nalist consecvent la 
dezvoltarea prieteniei 
și unității țărilor so
cialiste, a mișcării co
muniste și muncito
rești internaționale, la 
destindere, la pace și 
progres social. Așa 
vorbeau ochii. Și tot 
așa vorbeau mîinile, 
mîinile oamenilor din 
cele trei județe care 
s-au întîlnit să con
vorbească cu conducă
torii. Erau mîinile ca
re fluturau saluturi; 
mîinile împreunate în caldă strîngere de 
mină; mîinile pătate 
de uleiuri și pilitură

care 
lite- 
mîi- 

stea-
care 
sto-

de fier care constru
iau mașini, vagoane; 
mîinile femeiești, u- 
șoare ca aburul, dînd 
viață firelor care se 
precipitau în pînze- 
turi; mîinile așezate 
pe volanul tractoare
lor ori culegînd roa
de ; mîinile crăpate,
ostenite a bunilor
noștri încă în viață; 
mîinile care îmbrăți
șează ; mîinile 
scriu și descriu 
rele alfabetului; 
nlle care poartă 
guri; mîinile 
zvîcnesc în sus,
luri de voluntare pă
sări, subliniind ovații, 
urale ; mîinile care se 
înlănțuie în hore; mîinile care oferă flori; 
mîinile strînse în 
pumn, tn semn de sa
lut de clasă, în semn 
de jurămînt și anga
jament solemn de a 
urma Partidul Comu
nist Român, conduce
rea sa, în frunte cu 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, neobositul 
luptător patriot al a- 
cestui timp al Ro
mâniei.

Vreți să citiți tn 
inima, în cugetul, în 
voința și în simțirea 
poporului ? Priviți a- 
tent ochii și mîinile 
mulțimilor.

cu unul din alegătorii mei, un muncitor de înaltă calificare care lucrează în industria electrotehnică. Fiind în vîrstă de 55 ani, el mi-a spus că în octombrie nu va mai avea de lucru și se așteaptă să întîmpine mari dificultăți în a găsi un loc de muncă în regiunea respectivă pentru anii de serviciu Care i-au mai rămas. în consecință va fi nevoit să accepte o muncă mai puțin calificată. Privin- du-și cu întristare mîinile, el a spus : „Le mai am pe acestea, domnule Allaun, și voi face totul pentru a reuși să trăiesc. Dar de ce trebuie să se întîmple astfel de lucruri ?“ întrebarea lui a rămas fără răspuns.Un răspuns a fost dat totuși de grupul de parlamentari de stînga din Partidul laburist, grupat în jurul săptămînalului „Tribune". După cum se știe, datorită deficitului balanței de plăți a Angliei, au fost luate măsuri deflationists pentru a menține scăzută creșterea producției pentru anul în curs, pînă la un nivel de numai 3,5 la sută. Ca urmare a tehnologiei industriale îmbunătățite, această creștere poate fi șl va fl obținută de un număr redus de muncitori. In timpul dezbaterilor economice, acești membri ai parlamentului vor exercita presiuni pentru o reducere drastică a cheltuielilor da înarmare, pentru restrîngerea și mal mult a investițiilor britanice în țările dezvoltate, pentru lichidarea investițiilor britanice în S.U.A. El vor cere o reducere a măsurilor defla- ționiste. *încă un aspect pe care aș vrea să-1 menționez este presiunea puternică asupra guvernului pentru a elimina taxele impuse anul acesta cetățenilor, care trebuie să plătească 2,5 shilling! pentru fiecare medicament prescris de medic, atunci cînd îl cumpără de la farmacia. Deși există scutiri în acest sens pentru maladii cronice, pensionarii de bă- trînețe și pentru copii mici, acesta ’ taxe pe rețete afectează mase importante de cetățeni, îndeosebi pe cel săraci.Pe planul politicii externe, pe a- genda apropiatului congres figurează, de asemenea,, proiecte de rezoluții critice. Unul, foarte important, se referă la faptul că guvernul a susținut continuu acțiunile Statelor Unite în Vietnam. Există, de asemenea, proiecte de rezoluții referitoare la viitorul N.A.T.O. Unele adoptă punctul de vedere al partidului Ebbw Vale, din Wales-ul de sud, cerînd guvernului britanic : să se reducă efectivele militare britanice aflate în Germania occidentală și să se susțină Ideea unei conferințe europene Est-Vest în scopul stabilirii unui sistem de securitate pe acest continent.în programul congresului mal sînt proiecte de rezoluții care cer ca Anglia să înceteze aprovizionarea cu arme a guvernului nigerian. Alegătorii din districtul East Salford au întocmit un memoriu prin care cer guvernului „să ia inițiativa de a ajunge la un acord cu celelalte țări care mai furnizează încă arme oricăreia dintre părți, pentru a le determina să înceteze imediat aceste activități".Ca un fenomen de ansamblu, congresul laburist din acest an va demonstra probabil efectul apariției pe scenă a unor noi leaderi militanți din mai multe sindicate industriale dintre cele mai importante, precum șl din rîndurile sindicatelor de funcționari.



încheierea lucrărilor 
celei de-a 22-a sesiuni 

a Adunării Generale a O.N;U.
NEW YORK — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, 

transmite: Luni după-amiază s-au încheiat la Palatul Națiunilor 
Unite din New York lucrările celei de-a 22-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.în cadrul ședinței de închidere, președintele Adunării Generale, ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, a relevat că în urma consultărilor avute cu un număr de delegații s-a desprins părerea generală că ar fi bine ca problema Orientului Apropiat, care a fost însorisă pe ordinea de zi a celei de-a 22-a sesiuni, (dar nu a fost luată încă în dezbatere — n.r.) să fie transmisă — cu prioritatea stabilită la sesiunea precedentă — celei de-a 23-a sesiuni a Adunării Generale.Adunarea Generală a adoptat în unanimitate această hotărîre, de asemenea, Adunarea Generală a aprobat, în continuare, cel de-al treilea raport al Comisiei de verificare a deplinelor puteri.

La tribuna Adunării Generale au urcat apoi reprezentanții Suediei, Cehoslovaciei, Siriei, Algeriei, Cubei și Ecuadorului care, în numele grupurilor regionale ale țărilor membre ale O.N.U. și în numele delegațiilor lor, au mulțumit în cuvinte deosebit de cordiale președintelui celei de-a 22-a sesiuni, ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, pentru laborioasa și rodnica activitate pe care a desfășurat-o în înalta funcție în care a fost ales. Apreciind activitatea sa, vorbitorii au avut totodată cuvinte de înaltă prețuire pentru politica externă a României, consacrată păcii și colaborării internaționale.Exprimîndu-și gratitudinea pentru cuvintele de apreciere rostite, Corneliu Mănescu a mulțumit delegațiilor pentru spiritul de colaborare și înțelegere pe care l-au manifestat în decursul sesiunii. „Cuvintele pe care le-ați rostit la adresa mea, a declarat Corneliu Mănescu, sînt adresate în același timp politicii guvernului meu și ideilor pe care le promovează și le sprijină pe plan internațional și în Organizația Națiunilor U- nite".Președintele Adunării Generale, Corneliu Mănescu, a declarat închise lucrările celei de-a 22-a sesiuni. Ședința inaugurală a celei de-a 23-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. va avea loc marți după-amiază.NEW YORK 23 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cor
GENEVA CONFERINȚA STATELOR 
NEPOSESOARE DE ARME NUCLEARE

Cuvântarea reprezentantului
GENEVA 23 (Agerpres). — In Comisia I a Conferinței statelor 

neposesoare de 'arme nucleare de la Geneva — comisie care dezbate 
problema garanțiilor de securitate pentru statele nenucleare și a 
măsurilor de dezarmare — a luat cuvintul reprezentantul român,
ambasadorul Nicolae Ecobescu.Trecînd în revistă dezbaterile de pînă acum ale Comisiei în problema garanțiilor de securitate pentru statele nenucleare delegatul român a subliniat că „securitatea reprezintă un atribut fundamental al independenței naționale, o chezășie a realizării dreptului suveran al statelor de a se manifesta pe planul relațiilor internaționale ca subiecte de sine stătătoare. Securitatea, a spus vorbitorul, constituie, totodată, o premisă fundamentală pentru dezvoltarea liberă a fiecărui popor, un factor hotărîtor al materializării dreptului inalienabil al fiecărei națiuni de a-și hotărî singură destinele, de a-și rezolva problemele în conformitate cu voința și aspirațiile sale. Starea de securitate a statelor este, de aceea, una din valorile esențiale pe care dreptul internațional contemporan are menirea să le apere, la fel cum este chemat să promoveze progresul economic și social al tuturor popoarelor, să apere pacea, statornicirea unor relații normale, de bună vecinătate și cooperare pașnică între toate țările, mari și mici, relații întemeiate pe principiile unanim recunoscute ale legalității internaționale — suveranitatea și independența națională, egalitatea în drepturi și avantajul reciproc, neamestecul în treburile altuia.Stringența problemei garanțiilor de securitate pentru țările nenucleare și nevoia urgentă de a fi soluționată de o manieră satisfăcătoare, a arătat reprezentantul român, se află într-un raport de strînsă interdependență cu tratatul de neproliferare a armelor nucleare, statele care prin tratat renunță la aceste arme fiind pe deplin îndreptățite să obțină garantarea efectivă a securității lor.Acesta este temeiul care justifică cerința ca, pînă la eliminarea totală a armelor nucleare existente, și, deci, pînă la înlăturarea completă a primejdiei nucleare — finalitate la care trebuie să con

neliu Mănescu, președintele celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., a avut o în- tîlnire de lucru cu U Thant, secretarul generaL al Organizației Națiunilor Unite. In cursul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate, au fost abordate probleme privind încheierea lucrărilor celei de-a 22-a sesiuni și deschiderea sesiunii a 23-a a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.
★Președintele celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., Corneliu Mănescu, a primit la 23 septembrie, la sediul său de la Palatul Națiunilor Unite, pe reprezentantul permanent al Uniunii Sovietice la O.N.U., Iakov Malik.în cadrul convorbirii care a a- vut loc cu acest prilej, desfășurată într-o atmosferă prietenească, au fost abordate probleme privind încheierea celei de-a 22-a sesiuni și deschiderea lucrărilor sesiunii a 23-a a Adunării Generale a O.N.U.
★

Tot luni, președintele celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Generale, Corneliu Mănescu, a primit la Palatul Națiunilor Unite pe președinții pe luna în curs ai grupărilor regionale ale statelor membre ale O.N.U. : G. Tomeh, reprezentantul permanent al Siriei, președintele grupului statelor asiatice, O. Coiccou, reprezentantul permanent al Republicii Dominicane, președintele grupului statelor latino-a- mericane; Zdenek Cernik, reprezentantul permanent al Cehoslovaciei, președintele grupului statelor est-europene ; S. Astrom, reprezentantul permanent al Suediei, președintele grupului statelor vest-euro- pene ; H. B Azzout, locțiitor al reprezentantului permanent al Algeriei, președintele grupului statelor africane.Au fost examinate și puse de acord-diferite aspecte legate de încheierea sesiunii a 22-a a Adunării Generale. Președintele Adunării, Corneliu Mănescu, a exprimat mulțumiri președinților grupurilor regionale pentru sprijinul pe care i l-au acordat în decursul exercitării mandatului său, pentru spiritul de cooperare constructivă pe care l-au manifestat în cursul lucrărilor sesiunii care s-a încheiat.

ducă măsurile din domeniul dezarmării atomice — țările neposesoare de arme nucleare să se bucure de garanții al căror efect să fie consolidarea securității lor. De aici nevoia, înainte de toate, ca puterile deținătoare de arme nucleare să-și asume obligația solemnă, pe de o parte, de a nu utiliza în nici o împrejurare armele nucleare împotriva statelor care nu le posedă, iar, pe de altă parte, de a nu a- menința aceste state, în nici un caz și în nici o circumstanță, cu folosirea lor“.în continuare, ambasadorul N. Ecobescu a arătat că „interzicerea armelor nucleare — deși nu afectează direct arsenalele atomice — ar avea o influență pozitivă asupra înfăptuirii unor măsuri efective de dezarmare nucleară, ar stimula eforturile dedicate dezarmării generale. Este lesne de înțeles că negarea juridică, politică și morală a armei nucleare, prin scoaterea ei în afara legii, ar reprezenta o amplă deschidere către negarea materială a acesteia,prin sistarea completă a producției și distrugerea tuturor stocurilor. Măsură de valoarea și tăria unui simbol, condamnarea fără drept de apel a armelor nucleare ar fi o dovadă convingătoare a voinței statelor de a se angaja pe calea lichidării acestora.România, a spus delegatul român, s-a pronunțat neabătut și a militat cu consecvență pentru interzicerea folosirii armelor nucleare și a oricăror arme de distrugere în masă, susținînd toate inițiativele consacrate acestui scop. Poziția României derivă, înainte de toate, din dorința de a conlucra la opera de edificare și consolidare a păcii internaționale. Ea izvorăște, în a- celași timp, din convingerea că prohibirea armelor atomice ar avea efecte salutare asupra negocierilor de dezarmare și ar influența pozitiv întreaga situație internațională, constituind un factor

VIZITA TOVARĂȘULUI

PAUL NICULESCU-MIZIL
IN UNGARIABUDAPESTA 23. — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite : Pa baza unei înțelegeri comune, la 23 septembrie Paul Ni- culescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a făcut o vizită în Ungaria, în timpul căreia a avut convorbiri cu Komocsin Zoltăn, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al P.M.S.U.

Comunicat comun
romăno-venezueleanCARACAS 23. — Trimisul special Agerpres, Vasile Oros, transmite : La încheierea vizitei în Venezuela a delegației guvernamentale române, condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a fost adoptat un comunicat comun. Delegația Republicii Socialiste România — se spune în comunicat — s-a întîl- nit cu primul ministru și ministru al relațiilor interne, Reinaldo Leandro Mora, cu ministrul relațiilor externe, Ignacio Iribarren Borges, ministrul minelor și hidrocarburilor, Jose Antonio Mayobre, ministrul dezvoltării economiei naționale, Aura Celina Casanova, ministrul adjunct al relațiilor externe, Raul Nass, cu președintele și membrii conducerii Federației Camerelor de comerț și industrie, cu președintele și membrii conducerii Corporației venezuelene de dezvoltare și ai Societății petroliere venezuelene. Cele două delegații au format grupe de lucru care și-au desfășurat activitatea separat, cu scopul de a examina în mod detaliat posibilitățile existente în ce privește schimburile comerciale și cooperarea economică, în special în domeniile petrolului, minelor, chimiei și petrochimiei. Ambele părți au apreciat că atît actuala vizită a delegației guvernamentale române, cît și cea a delegației comerciale a Venezuelei care s-a aflat în România în luna iulie a.c. constituie rezultate pozitive pentru strîngerea relațiilor economice și comerciale între România și Venezuela.Cele două delegații au elaborat un acord prin care se stabilește

românde promovare a destinderii, înțelegerii’ și cooperării între națiuni".în încheierea intervenției sale, reprezentantul român a declarat: „După cum s-a subliniat și în cursul dezbaterilor acestei conferințe, problemele pe care le examinăm au o vocație de universalitate. Obiectivul către care trebuie orientate în permanență străduințele întregii comunități internaționale este dezarmarea generală și, înainte de toate, dezarmarea nucleară. Aceasta este o chestiune vitală pentru toate popoarele, care poate fi soluționată numai prin eforturile convergente ale tuturor statelor lumii.Este de neconceput înfăptuirea dezarmării generale și, mai întîi, a celei nucleare, fără participarea la acest proces a tuturor țărilor lumii și, în primul rînd, a celor cinci puteri deținătoare de arme nucleare. Trebuie, de aceea, să se creeze ‘ condiții corespunzătoare pentru asigurarea unei participări egale a R. P. Chineze’ la dezbaterea și soluționarea pozitivă a tuturor problemelor internaționale actuale, între care dezarmarea deține un loc de frunte. Se impune, prin urmare, eliminarea acelor obstacole servind interese unilaterale, care împiedică în mod ilegal ocuparea de către R. P. Chineză a locului ce i se cuvine în Organizația Națiunilor Unite și în alte organizații și reuniuni internaționale.Considerăm, în același timp, regretabil că la o reuniune chemată să examineze probleme de interes general și care privesc toate țările nenucleare, fără excepție, nu au fost invitate R. D. Germană, R.P.D. Coreeană și R. D. Vietnam — fapt ce constituie o discriminare față de aceste state suverane și independente.Delegația română ține să reafirme, și cu acest prilej, poziția constantă a guvernului Republicii Socialiste România cu privire la necesitatea participării R. D. Germane, R.P.D. Coreene și R. D. Vietnam, în condiții de egalitate, la organizațiile și reuniunile internaționale cu vocație universală".

In cadrul convorbirilor, care au decurs într-o atmosferă sinceră și tovărășească, au fost abordate probleme privind relațiile dintre cele două partide, precum și probleme actuale ale mișcării comuniste internaționale.La convorbiri au luat parte și Dumitru Turcuș, ambasadorul Republicii Socialiste România la Budapesta, și Garai Robert, șef adjunct al secției externe a C.C. al P.M.S.U.

crearea unei comisii guvernamentale mixte româno-venezuelene, ce va avea scopul să studieze și să exploreze acele domenii care prezintă perspective concrete de schimburi. Acordul a fost semnat de către Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al, Consiliului de Miniștri al Republicii, Socialiste România, și de către Ignacio Iribarren Borges, ministrul relațiilor externe al Republicii Venezuela.Cele două delegații, subliniază comunicatul în încheiere, consideră că dezvoltarea relațiilor între țări trebuie să se bazeze pe respectarea 'suveranității și că una din căile de întărire a colaborării internaționale este contactul direct între popoare, în conformitate cu principiile fundamentale consacrate în Carta Națiunilor, a cărei respectare este cel mai bun mijloc pentru a garanta pacea și securitatea internațională.
Tîrgul 
internațional 

de la Brno

Instalația de foraj „F-200“ 
distinsă cu medalia de aur

FRAGA 23. — Corespondentul 
Agerpres Eugen Ionescu trans
mite : La 23 septembrie la Brno 
a avut loc festivitatea decer
nării medaliilor de aur ale ediției 
a X-a a Tîrgului internațional de 
toamnă. Printre cele 30 de exponate 
medaliate se află șl instalația de foraj 
„F-200", produs al uzinelor „1 Mai" 
din Ploiești.

Președintele C. C. al Frontului 
National al R.S. CehoslovaceI

l-a primit pe V. V. KuznețovPRAGA 23 (Agerpres). — E. Er- ban, președintele C.C. al Frontului Național al R. S. Cehoslovace, l-a primit la Praga pe V. V. Kuznețov, reprezentant al C.C. al P.C.U.S. și deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S. La întîlnire a participat și S. V. Cervonenko, ambasadorul U.R.S.S. la Praga. După cum menționează agenția CTK, în cursul a- cestei întrevederi, a doua în decurs de cîteva zile, au fost discutate probleme politice generale, în special noua concepție privind Frontul Național și funcțiile sale în perioada de după ianuarie.’

agențiile de presă transmit:
Ziua internațională fran- 

co-angio-vieinameză pen
tru pace în Vietnam, organizată duminică la Boulogne sur Mer (Franța), a cunoscut un mare succes. Au participat numeroși delegați din Franța și Anglia, precum și o delegație a R. D. Vietnam, condusă de ambasadorul Ha Van Lau, care ia parte la convorbirile oficiale de la Paris.

Trupele primei divizii a 
forțelor federale nigeriene au cucerit, la sfîrșitul săptămînii trecute, aerodromul de la Obi și încă trei mici localități și înaintează către ultimul centru biafrez Umuahia, a- nunță ziarul federal „New Nigerian". Același ziar relatează că forțele bia- freze au căutat să opună rezistență în jurul aeroportului, construind fortificații, dar pozițiile lor au fost dis-

DELEGAȚIA P. C. R. 1N ITALIA

Întîlnire la
C.C. al P.C.I.ROMA 23. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite: Luni dimineața, delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit la sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Italian cu conducerea unor secții ale C.C. al P.C.I., cu activiști ai C.C. al P.C.I. Au participat Alessandro Natta, membru al Direcțiunii, șeful secției organizatorice a C.C. al P.C.I., Arturo Colombi, membru al Direcțiunii! responsabilul secției agrare a C.C. al P.C.I., Franco Calamandrei, membru al C.C., responsabilul Comisiei ideologice a C.C. al P.C.I., Adriana Se- roni, membru al C.C., responsabila Comisiei de femei a C.C. al P.C.I., precum și alți activiști ai C.C. al P.C.I., ai Federației Tineretului

120 DE ANI DE IA RĂSCOALA 
SLOVACĂ DIN 1848-1819MYIAVA 23 (Agerpres). — în localitatea Myiava din Cehoslovacia, a avut loc o festivitate cu prilejul aniversării a 120 de ani de la răscoala slovacă din 1848—1849 și a constituirii primului Consiliu Național Slovac. Importanța acestui jubileu a fost evocată în cuvîntarea rostită de O. Klokoc, președintele Consiliului Național Slovac.în cadrul festivității, în fosta clădire unde și-a desfășurat activitatea primul Consiliu slovac a fost deschis un muzeu al Consiliului Național Slovac. A fost pusă, de ase menea, piatra fundamentală a unei noi case de cultură.

electorală

Senatul francez după 
ultima confruntare

In 38 de departa
mente ale Franfei s-au 
desfășurat duminică ale
geri pentru reînnoirea 
unei treimi a Senatului. 
La ele au participat circa 
40 000 de „mari elec
tori’ — deputafi, consi
lieri generali și delegați 
ai consiliilor municipale. 
Din cauza sistemului de 
vot restrîns, alegerile se
natoriale parfiale de du
minică nu au modificat 
decît foarte pujin pozi
țiile tradiționale ale ma
rilor partide. De refinuf 
că P. C. Francez a cîș- 
tigat două locuri, ob)i- 
nînd în total 14 din cele 
101 mandate adjudecate. 
Uniunea democratică 
pentru a V-a republică 
a obfinut 13 locuri (un 
mandat în plus), Federa
ția stîngii democratice și 
socialiste — 20 de locuri 
(un mandat în plus), 
Centrul democrat 22 
locuri (un mandat în 
plus). Celelalte locuri în 
Senat au revenit altor 
grupări mai mici. „Un

scrutin de stabilitate 
aceasta este aprecierea 
observatorilor politici din 
Paris.

Deși nu s-ar putea 
spune că aceste alegeri 
ar fi suscitat un interes 
deosebit, ele au o im
portantă în măsura în 
care reprezintă ultimul 
capitol electoral din is
toria Senatului francez. 
După cum se știe, refor
ma Senatului, anunțată, 
de altfel, de președin
tele de Gaulle și care 
este în pregătire, are ca 
scop contopirea actualu
lui Senat cu Consiliul 
economic și social, pe 
calea unui referendumcalea 
ce se va desfășura pro
babil 
Țelul 
formei 
nizarea acestei instituții 
și lărgirea participării 
publice. Viitorul Senat 
va fi compus din două 
categorii de membri : 
unii reprezentînd circum
scripții teritoriale, aljii 
activitățile economice și

truse, încît au fost nevoite să se retragă.
La Miinchen s-a deschis 

Tîrgul inîernaiiosîal alimen
tar „Ikofa-1968". La standul 
organizat de Camera de Comerț din 
București sînt prezentate produse ale 
întreprinderilor de Comerț exterior 
Prodexport, Conservexport și Fruct- 
export.

în cursul recentei sesiuni 
de ia Belgrad a Comisiei 
mixte iugoslavo-sovietice 
de colaborare îehnico-știin- 
țihcă, cele două părți au stabilit un nou program de cooperare, anunță a- genția Taniug. Potrivit acestui program, pînă la sfîrșitul anului în curs și în prima jumătate a anului viitor se va face un schimb de documenta

Comunist Italian și Uniunii Femeilor Italiene. Cu acest prilej s-a făcut un schimb de experiență privind activitatea celor două partide frățești.Reprezentanții P.C. Italian au vorbit pe larg despre activitatea și rezultatele obținute de comuniștii italieni în sectoarele pe care le reprezintă. Tovarășul Virgil Trofin a împărtășit gazdelor din experiența Partidului Comunist Român în dezvoltarea legăturilor sale cu masele, a democrației interne de partid, în rezolvarea principalelor probleme ce stau în fața comuniștilor din România în construcția socialistă.La întîlnire au participat, de asemenea, senatorul I. Piva, membru al C.C. al P.C.I., și Cornel Burtică, ambasadorul Republicii Socialiste România la Roma.

Demonstrajie la Tokio împotriva creșterii costului vieții

în primăvară, 
declarat al re- 

este moder-

CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

— care vor fi aleși de re- 
prezentanfii categoriilor 
sociale interesate.

Senatul actual, pe care 
„Le Figaro’ îl etichetea
ză ca fiind „de factură 
vetustă", va i deveni un 
Senat economic și social, 
pierzîndu-și însă atribu
țiile sale legislative de 
„a- doua cameră a par
lamentului francez’. El 
va da numai avize con
sultative asupra proiec
telor de lege cu caracter 
economic și social, bu
get etc. Puterea legisla
tivă va fi exercitată ast
fel exclusiv de Adunarea 
Națională.

Aceeași problemă a 
reformei Senatului va fi 
luată în dezbatere la 
Palatul Bourbon în cadrul 
Adunării Najionale. Par
lamentul se reunește 
mîine într-o sesiune ex
traordinară. Deputa(ii vor 
discuta proiectele pentru 
stimularea investițiilor și 
reducerii sarcinilor fis
cale ale întreprinderilor.

ție tehnică și experți pentru rezolvarea unor probleme tehnice din diferite domenii economice. A fost aprobat, de asemenea, un plan de colaborare între institute de cercetări din Iugoslavia și U.R.S.S.
La 23 septembrie a sosit 

la Brioni într-o vizită de prietenie împăratul Etiopiei Haile Selassie. Oaspetele a fost întîmpinat de președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și de alte persoane oficiale.
Todor JIVlZOV, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, l-a primit luni pe Nureddin Dellesi, ministrul comerțului al Algeriei, care face o vizită la Sofia. Cu acest prilej au fost discutate problemele dezvoltării în continuare a relațiilor multilaterale bulgaro-algeriene. (B.T.A.).

Zilele culturii 
românești 

în Uniunea 
Sovietică

MOSCOVA 23. — Corespondenții Agerpres, N. Cristoloveanu și L. 
Duță, transmit: Continuîndu-și tur
neul, pe care îl întreprinde în ca
drul zilelor culturii românești în U- 
niunea Sovietică, Orchestra de ca
meră din Cluj a susținut două concerte în sala Filarmonicii din Riga. 
Ele au deschis oficial stagiunea mu
zicală de toamnă din capitala R.S.S. 
Letone. Pentru noi, a spus F. O. 
Sveinik, directorul Filarmonicii din 
Riga, este o mare cinste și un eve
niment să avem ca oaspete în sta
giunea de toamnă o asemenea for
mație muzicală valoroasă. El a adău
gat că Stefan Ruha este unul din
tre oaspeții preferați ai orașului, un 
interpret care a cucerit publicul. 
Concertele orchestrei de cameră din 
Cluj s-au bucurat de un deosebit 
succes, spectatorii aplaudînd și re- 
chemînd la rampă pe artiștii ro
mâni. Continuîndu-și turneul, în zi
lele de 25 și 26 septembrie orches
tra de cameră din Cluj va concerta 
la Leningrad.

Ședința C.C. 
al Partidului Muncii 
din ElvețiaGENEVA 23. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite 1 Comitetul Central al Partidului Muncii din Elveția s-a reuni*. în zilele de sîmbătă și duminiral la Lausanne. După încheierea dezbaterilor, a fost dat publicității un comunicat în care sînt reafirmate trăsăturile esențiale ale politicii partidului în întîmpinarea celui de-al IX-lea Congres Național, care se va ține la La Chaux-de- Fonds între 1 și 3 noiembrie. In comunicat se apreciază totodată că „o conferință mondială a partidelor comuniste și muncitorești se va putea ține numai atunci cînd vor fi întrunite condițiile necesare pentru o discuție sinceră ’ și liberă". Comitetul Central s-a pronunțat, de asemenea, pentru suspendarea lucrărilor pregătitoare ale acestei conferințe. Partidul Muncii din Elveția, se arată în comunicat, „și-a menținut pozițiile adoptate cu privire la intervenția militară în Cehoslovacia".

In cadrul turneului pe care-l 
întreprinde în R.S.F. Iugoslavia, 
colectivul teatrului „Matei Millo" 
din Timișoara a prezentat dumi
nică seara pe scena teatrului 
popular din Vîrșeț piesa „Tache, 
lanke și Cadîr". Spectacolul s-a 
bucurat de un f-umos succes. In 
aceeași zi, la V'rșeț s-a desfă
șurat sărbătoarea culesului viilor. 
La manifestarea artistică care a 
avut loc cu acest prilej și-a dat 
concursul și ansamblul „Doina 
Banatului" din Caransebeș.RELAȚII ECONOMICE SOVIETICECU FIRME STRĂINEMOSCOVA 23 (Agerpres). — A- genția TASS anunță că la Moscova s-a deschis o reprezentanță permanentă a firmei engleze „M. Golodetz", aceasta fiind prima reprezentanță a unei firme engleze la Moscova. După cum menționează agenția TASS, prin reprezentanța firmei engleze se livrează în U.R.S.S. instalații industriale complexe și se importă produse chimice, medicamente, rezervoare pentru produse chimice și gaze lichefiate, carton, etc. De asemenea, la Moscova există reprezentanțe permanente ale firmelor italiene „Fiat" și „Eni“. Cele mai larg reprezentate sînt societățile japoneze „Tomio Boeki", „Mitzui", „Ataka". „Mitzubisi" și alte șase firme japoneze, care au de mai multă vreme reprezentanțe permanente la Moscova.
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