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In circuitul productiv

Construirea an de an a unui număr tot mai mare de obiective și capacități noi de producție, prin înfăptuirea unor ample programe de investiții, a condiționat, cum e și firesc, sporirea accelerată a fondurilor fixe în economie. Față de 1961, bunăoară, la sfîrșitul anului 1967 volumul fondurilor fixe din economie . crescuse cu 72,2 la sută, în vreme ce în industria republicană, în aceeași perioadă, se înregistrase un spor de circa 83 la sută. Paralel cu creșterea cantitativă a volumului de mijloace fixe, în ultimii ani s-a făcut tot mai pregnant. simțită grija ministerelor și întreprinderilor pentru folosirea cu eficiență economică sporită a noilor capacități de producție, eforturi care, de altfel, s-au materializat sensibil și în scurt timp în volumele tot * mai mari ale • producției și acumulărilor bănești, obținute în acești

ani, precum și în ritmul ridicat al productivității muncii.Este indiscutabil, că obținerea unor asemenea rezultate este condiționată în primul rînd de utilizarea mai bună a fondurilor fixe, prin creșterea ponderii mijloacelor tehnice aflate în funcțiune și descreșterea ponderii celor inactive. Față de 31 decembrie 1961 fondurile fixe inactive — nefolosite, în rezervă sau în conservare — au scăzut continuu, la sfîrșitul anului 1967 ponderea acestora fiind de 1,7 la sută. Dacă ar fi să ne orientăm doar după valoarea acestei mărimi relative, am putea spune că situația s-a schimbat radical, că volumul' fondurilor inactive s-a diminuat considerabil. într-adevăr, o diminuare a a- cestuia a avut loc fără doar și poate. Dar nu trebuie să uităm că în toții acești ultimi ani a avut loc un proces
Stadiul msămînțării griului
iii cooperativele agricole

Cele cîteya zile bune de lucru, 
ca șl organizarea mai temeinică a muncii în cooperativele. agricole și întreprinderile agricole de stat au făcut cu putință ca, în ultima săptămînă. să se lucreze mai intens la însămîn- țări. Pînă la a- ceastă dată, potrivit situației centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii, semănatul griului și secarei s-a făcut pe 76 la sută din suprafețe. în întreprinderile a- gricole de stat această lucrare s-a executat proporție de la sută, iar cooperativelegricole — de 74 la de semănat grîul și secara întreprinderile agricole de stat din trusturile Slobozia (județul Ialomița), Craiova (care cuprinde unitățile din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vîlcea) și altele, precum și cooperativele agricole din județele Ialomița, Constanța, Ilfov, Teleorman, Brăila, Galați și Tulcea. în aceste județe, folosin- du-se condițiile prielnice de lucru, continuă să se însămînțeze suprafețe suplimentare de teren.
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TELEORMANîn88îna- sută. An terminat în unele județe ritmul de lucru la pregătirea terenului și semănat continuă să fie nesatisfăcător. Lucrările sînt întîrziate îndeosebi în județele Harghita. Mureș, Covasna, Sibiu, Maramureș, Brașov, Cluj, Caraș-Sevcrin, Botoșani, Bistrița- Năsăud, Iași, Vaslui, unde nu S-a realizat nici jumătate din planul însămînțărilor de toamnă. Cifrele înscrise pe harta alăturată indică pe județe în ce procent s-a reali-

zat planul însămînțărilor de toamnă în cooperativele agricole.Timpul este foarte înaintat. A- cum trebuie folosită din plin orice oră bună de lucru pentru a se realiza toate suprafețele prevăzute a se cultiva cu grîu. Totodată, oamenii muncii din agricultură sînt chemați să intensifice recoltatul culturilor tîrzii, pentru ca recolta să ajungă in timpul cel mai scurt îți magazii.

de creștere masivă a volumului absolut al fondurilor fixe.în repetate rînduri, conducerea de partid și de stat a dat indicații precise întreprinderilor și ministerelor de resort să aplice cele mai operative și judicioase măsuri în scopul aducerii „disponibilităților" de mașini și utilaje inactive în circuitul productiv. Această cerință, care se circumscrie în eforturile de creștere a eficienței generale a economiei, a fost din nou subliniată la plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c. Să vedem cum este dusă la îndeplinire această sarcină de mare actualitate și de o deosebită însemnătate economică.Se poate aprecia că, cu toate măsurile luate în ultimul timp în vederea reintegrării în circuitul economic a tuturor mijloacelor tehnice, continuă să existe încă un număr apreciabil de mijloace fixe inactive care imobilizează nejustificat fondurile statului. Ilustrative sînt în această privință cîteva date reieșite dintr-o analiză efectuată de Banca de Investiții. Oare ce explicații pot formula Ministerul Industriei Construcțiilor și Ministerul' Industriei Metalurgice pentru a justifica menținerea în stare de inactivitate a unor mașini și utilaje al căror volum a crescut în semestrul I a.c.. față de aceeași perioadă a anului trecut, cu peste 87 la sută și, respectiv, 30 la sută? Aspecte asemănătoare, de folosire nerațională a mijloacelor tehnice, se întîlnesc și în activitatea altor ministere, cum ar fi, de exemplu, Ministerul Petrolului, Ministerul Indus- .. triei Chimi.ce, Ministerul. Industriei , Alimentare, la care, deși fondurile fixe inactive sînt în descreștere față de 1967, acestea se mențin încă la un hivel ridicat.‘Situația este cu atît mai puțin justificabilă cu cit perioada de inactivitate a unora din aceste mijloace tehnice depășește 6 luni, iar uneori chiar mai mulți ani. Exista deci timp suficient pentru a se întreprinde măsurile cele mai eficace pentru redistribuirea lor. Din fondurile fixe nefolosite, identificate la Ministerul Industriei Alimentare, bunăoară, 62,1 la sută aveau un asemenea stagiu de vechime. în vreme ce la Ministerul de Construcții pentru Industria Chimică și Rafinării ponderea lor era și mai ridicată S- 64,4 la sută. Și mai dăunător este faptul că din actualele fonduri fixe nefolosite o bună parte o reprezintă mașinile,' utilajele și instalațiile care sînt inactive încă din momentul procurării sau, cel mai tîr- ziu, de la data puneri! lor în funcțiune. cazurile cele mai frecvente întîlnindu-se în întreprinderile Ministerului Industriei Chimice și Ministerul Industriei Metalurgice. Or, aceasta diminuează eficienta eforturilor financiare pe care statul nostru le face continuu pentru dezvoltarea și modernizarea economiei naționale.Factorii de răspundere din diferite unități industriale motivează trecerea in inactivitate a unor mijloace tehnice prin schimbările care âu avut loc între timp în tehnologiile de fabricație, ceea ce a impus înlocuirea
Alexandru OLTEANU 
din Banca de Investijii

(Continuare în pag. a IlI-a)

De ce nu ați dat curs hotărîrilor
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de partid și stwzarilor cetățenilor?
2Ziua de 12 ianuarie 1968 s-ar fi cuvenit să rămînă pecetluită, în memoria cetățenilor Pițeștiului, ca o zi de autentică satisfacție civică. Existau'toate premisele. De ce. nu s-a întîmplat așa, vom încerca să arătăm în cele ce urmează...De o bună bucată de timp, organele centrale și locale de partid și de stat, presa centrală, fuseseră literalmente invadate de numeroase sesizări ce se refereau la un șir de abuzuri și samavolnicii, încălcări flagrante ale legalității socialiste, sfidări ale elementarelor norme de etică, săvîrșite de către cîțiva indivizi aciuiți în posturi de răspundere la Sfatul popular al fostei regiuni Argeș și în unele instituții sau întreprinderi subordonate acestuia.Cu o regularitate aproape monotonă însă, conducerea sfatului contesta valabilitatea acestor semnale critice, negîndu-le orice contingență cu realitatea și lăsîndu-le, în consecință, fără nici un fel de urmări. Iar șirul lor continua să se îngroașe...Pînă cînd, într-o bună zi, a sosit la fața locului un colectiv de activiști ai C.C. al P.C.R. care, împreună cu activiști ai Comitetului regional

de partid Argeș, au întreprins timp de cîteva luni un control amănunțit și scrupulos a! tuturor faptelor încriminate, al împrejurărilor în cate avuseseră loc, precum și o multilaterală analiză a profilului politic si moral al indivizilor ce le săvîrșisera. lncheindu-se toate aceste minuțioase cercetări, pe baza hotărîrii Secretariatului C.C. al P.C.R., a fost convocată pentru ziua de 12 ianuarie 1968 ședința biroului comitetului regional de partid.După ce s-a dat citire rezultatului anchetei care prezenta o imagine mai mult decît convingătoare. asupra întregii rețele de vinovății-și complicități și măsurilor ce se impuneau a fi luate, au vorbit .pe rînd 15 membri ai biroului; în covârșitoarea lor majoritate nu s-au limitat să confirme constatările Colegiului Central -de partid ci au adăugat noi elemente care subliniau și mai riguros vina făptașilor. S-au pronunțat cuvinte pline de indignare împotriva atmosferei de îngăduință, ba chiar de ocrotire și cocoloșire a fărădelegilor, instaurată și întreținută timp de mai multi ani de către conducerea de atunci a sfatului popular regional, atmosferă ce a permis pripă-

șirea și prosperarea în anumite posturi de răspundere a unor elemente certate irevocabil cu legea, cu adevărul, cu moralitatea.Cine erau acești indivizi și prin ce fapte se „distinseseră" ei ? Există un numitor comun la care pot fi reduse faptele tuturor: înavuțirea fără scrupule, chiverniseala prin tot felul de tertipuri oneroase pe socoteala statului și a cetățenilor. Sâ-i luăm pe rînd: (Săvulescu Aurel. Fost șef al secțiunii secretariat-administrativ in cadrul sfatului, omul cel mai apropiat de fostul președinte. Factotumul regiunii, cel care învîrtea pe degete, cu dexteritate de autentic prestidigitator, treburi, hîrtii și oameni. Jurist de profesie, Săvulescu era omul aranjamentelor „subtile", în așa fel ticluite incit să se strecoare du nonșalanță printre stîncile celor mai severe prevederi legale. Printre altele, a favorizat angajarea în diferite posturi la sfat a unor rubedenii și amici, de unii dintre ei folosindu-se ulterior pentru afacerile sale ferite de lumina zilei. A „mijlocit" obținerea a numeroase autorizații pentru cumpărarea de butelii aragaz, precum și pentru achiziționarea în rate a unor

mărfuri pe care comerțul, de regulă, nu le vinde în rate. A utilizat adesea, în mod cel puțin suspect,' mari sume din fondul de reprezentare al președintelui sfatului, îndeosebi cele destinate organizării unor mese ofi- ciaie, precum și cele destinate ajutorării unor salariați. A organizat a- devărate orgii, care țineau zile în șir, la Casa Agronomului din Meri- șani, în stațiunile Govora și Călimă- nești, cu mîncarea și băutura furnizate din belșug de „amicii" de la diferite I.A.S.-uri.După ce a schimbat cîteva locuințe în orașul Pitești, aranjîndu-și în sfîrșit una cu un lux sfidător, și-a construit o casă și în comuna Căli- nești (locuința sa de vară fiind.., la țară !), construcție solidă, din cărămidă, cu trei camere și dependințe, pentru care a adus tablă luată fără nici un fel de documente de la T.R.C. Pitești, precum și alte materiale.
Ștefan DUDUMAN
membru al Colegiului Central 
de partid
Victor BÎRLADEANU

(Continuare în pag. a II-a)

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Nicolae Ion Maurei, ceilalți conduce-

■ la adula Flă- orașelo Dorohol șiruri

rește o Imagine generală: ce numărimens și ce forță vie reprezenta omenirea aceea tulburătoare, strînsă miercuri dimineața în Piața Unirii din Iași, și în fața Universității, sau — a doua zi - nările de mînzi, ’ din Botoșani și și nesfîrșitele de oameni așteptînd de-a lungul traseului vizitei pe dragii lor conducători.Tovarășii Ceaușescu, Gheorghe precum șl oaspeți din rea partidului și statului au primit din nou, prin cuvintele rostite cu deosebită

Am avut cinstea șl bucuria să iau parte în aceste zile la vizita conducătorilor noștri d.e partid și de stat în județele de nord ale Moldovei, să fiu martorul uneia- dintre consultările — atît de obișnuite, dar prin aceasta cu nimic mai puțin semnificative — ale conducătorilor noștri cu țara, cu constructorii vieții noi, socialiste. Emoția cu care am trăit fiecare întîl- nire, fiecare manifestare prilejuită de această memorabilă vizită, cu greu se poatb exprima în cuvinte. Imaginilor întipărite în minte șl în inimă abia încep să le dau contur în a-, ceste rînduri, pentru că înainte de oricare alt aspect, mă urmă-

Corneliu BABA* 
artist al poporului

i
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Dumitru BUGHiCI

•Cred că aspectul care m-a impresionat cel mai mult în timpul vizitei conducătorilor de partid și de stat în județele lași și Botoșani — vizită la care, împreună cu alți oameni de artă și cultură, am avut bucuria și cinstea să particip — a fost tinerețea. Tinerețea viguroasă a locurilor și a oamenilor, în multiplele întruchipări pe care Noul le îmbracă în aceste locuri păstrătoare, ale unor vechi tradiții de cultură și de luptă revoluționară.Poate că exploziile de entuziasm colectiv, manifestările spontane de dra

goste față de conducerea partidului nostru la care am fost martor în aceste zile, au dat un relief a- parte unor realități cunoscute, poate că propria mea stare afectivă m-a făcut să simt mai puternic vibrația lăuntrică a acestor realități, să le deslușesc semnificațiile profunde. Fapt este că reîntîlnirea cu locurile unde am făcut primii pași în viață și de care mă leagă multe amintiri, mi-a deschis acum o perspectivă care depășește toate așteptările. După cum e firesc, gazdele
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Testul de fiziologie a muncii

„INVESTIȚIA "
■ tea mai ieftină in 
sodetatea moderni

Convorbire cu acad. Grigore BENETATO

Zborul navei „Apollo" coincide cu o adunare ce se tine zilele acestea, între 13 și 19 octombrie, la New York, Congresul Federației Internaționale a Astronauticii. Afară de savanții celor două state care și-au trimis, pînă acum în Cosmos primii exploratori — U.R.S.S. și S.U.A. — participă la lucrări oameni de știintă din diferite țări.Una din comunicările interesante, pe care am citit-o gata tipărită de către Federație, poartă numele a trei români — acad. Gr. Benetato, R. Vrînceanu și Val. Ionescu — de la Institutul de Fiziologie Normală și Patologică „D. Danielopolu" din București. Comunicarea se referă la un ingenios echipament menit să studieze din cinci unghiuri — la cinci „parametri" fiziologici — starea car- dio-vasculară a unui pilot oarecare de la astronaut la șofer. Totul — aparatajul de măsurat, cel de transmis informația simultan pe șase canale, înmagazinarea și sortarea informației, cu sursele de energie cu tot (un acumulator de 12 volti, o- bișnuit la automobile) — este miniaturizat la maximum : omul analizat are atașate de el patru cutiuțe care totalizează 40 de transistori și nu cîntăresc decît 1300 de grame; impulsurile date de organismul lui pot fi captate de la o distanță de 200 de metri, dintr-un vehicul urmăritor și apoi retransmise la orice distantă.Prima întrebare s-a referit la legătura acestui aparataj cu practica, cu munca noastră cotidiană.— Aparatajul s-a născut din practica zilnică, ne răspunde zîmbind profesorul Grigore Benetato. Am avut la data de 14 octombrie o importantă consfătuire a societății și institutului de fiziologie. Era vorba de un subiect de actualitate : fiziologia muncii la lucrătorii din transporturile de toate felurile — rutiere, aeriene, feroviare și navale. Pentru a ne întoarce la aparatajul de care mă întrebați, el a fost folosit pe străzile Bucureștiului, la un grup de șoferi profesioniști, un grup de elevi șoferi și în altă lucrare la un grup de șoferi de taximetre ; l-am folosit cel mai mult la mecanicii de locomotivă.— Pe străzile Bucureștiului, l-ați putut folosi cu o mașină care urmărea subiectul de la distantă ?— Nu. Firele de troleibuz și alte surse provocau o parazitare mult prea intensă. Impulsurile n-au mai fost transmise prin aer, ci direct pe fir.—Care a fost scopul măsurătorilor? '— Studierea efortului de conducere si a urmărilor Iui. Desigur, dacă aș cita titlul exact al celor două lucrări, ar fi mult mai lung și mai complicat. în general, aș vrea să spun că noi. în producție, suferim cîte- odată nagube materiale de ne urma „bunului simt", adică a unor păreri pe care ni le formăm nu pe bază de analiză si măsurătoare exactă. ci din obișnuință, pentru că le-am auzit la. alții ș.a.m.d. Cuvîn- tări ca aceea rostită ieri de tovarășul Ceaușescu la adunarea intelectualilor din Iași — și în care se subliniază rolul înfruntării nărerilor, al cercetării active a re&litătii, în opoziție cu dogmele — sînt pentru

noi o mare încurajare pe drumul cunoașterii, al progresului cunoașterii pe baza investigării adevărului obiectiv, a respectării adevărului faptelor exacte.— Ați putea da un exemplu de păreri preconcepute, opuse faptelor exacte ?— Mult dezbătută chestiune a fluo- rului. în Statele Unite s-a fjuoridizat apa potabilă : oamenii de știintă a- mericani, știind că fluorul ar ajuta la reținerea calciului în organism, s-au gîndit că introducînd fluor în apa potabilă vor obține o scădere a numărului de carii dentare. O seamă de doctori au cerut ca și la noi statul să facă în această direcție -investiții — și e vorba de investiții importante. Eu unul m-am opus — și nu pe baza unor păreri generale, ci a unor măsurători exacte. Am fost la Jurilovca și am găsit multi pescari cu dantura stricată încă de tineri ; ba erau șl copii multi cu dinții stricați. Cauza ? Am analizat apa fîntînilor și am găsit un procent de fluor anormal de ridicat. Pe de altă parte, am văzut numeroși bătrîni trecut! de 80 de ani și cu o dantură întreagă, de invidiat. „Moșule, nu vrei să fii drăguț și să-mi arăți și mie fîntîna din care bei matale ?“ — „Fîntîna din care beau eu ? Vino cu mine, tinere, și o să-ți arăt." Vă închipuiți cit de bătrîn era moșul, dacă îmi spunea mie „tinere". M-am dus după el și am constatat că sursele pe care le folosea nu aveau fluor. Acum se pare că și partizanii americani ai fluorului își dau seama că măsura atît de controversată n-a dat rezultatele așteptate.— Ce prejudecăți curente au fost răsturnate cu măsurătorile făcute pe grupuri diferite de șoferi ?— Au lucrat o duzină de cercetători fiziologi. în colaborare cu Ministerul Transporturilor. Au fost a- lese două grupe de șoferi, profesioniști între 28—33 ani, cu cel puțin opt ani vechime, și un Iot ..martor", compus din 35 de elevi șoferi, de a- ceeași vîrstă. Consumul nervos este foarte mare, iar genul de oboseală diferă destul de net între profesionist și diletant. Pare ciudat, dar măsurătorile făcute pe 15 șoferi de taxi care au circulat cîte 80 de kilometri prin București arată că solicitarea
Sergiu FĂRCAȘAN

■ J ™
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©LIfl MfîNOLIU — 
campioană olimpică 
la aruncarea discului

(Continuare în pag. a V-a)

Tîrziu, după miezul nopții, (este ora 3 — ora Bucureștiu- lui) agențiile de presă au transmis din Ciudad de Mexico : atleta română LIA 
MANOLIU A CÎȘTIGAT TI
TLUL OLIMPIC ȘI MEDA
LIA DE AUR ÎN PROBA DE 
ARUNCARE A DISCULUI. Per
formanța ei (53,28 m — realizată din prima încercare) 
constituie un nou record o- 
Iimpic.Excelenta comportare a noii noastre campioane olimpice încununează o prodigioasă și valoroasă activitate sportivă. După ce a participat la edițiile de la Helsinki, Melbourne, Roma și Tokio (la ultimele două ediții clasîndu-se pe locul trei și cucerind medalia de bronz), Lia Manoliu — a- cum la Ciudad de Mexico — devine campioană olimpică.Lia Manoliu aduce astfel sportului românesc cea de-a treia medalie olimpică de aur la actuala ediție a J. O.

T elegramă
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, au primit o telegramă din partea tovarășilor Todor Jivkov, .prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri, și Gheorghi Traikov, președintele Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Bulgari^, prin care transmit condoleanțe în legătură cu catastrofa de cale ferată care a avut loc în țara noastră la 7, octombrie și exprimă compasiune sinceră familiilor îndoliate.
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trei Întrebări adusa te
CONDUCĂTORILOR

Cine sapă groapa altuia...
mm

De obicei, treaba asta o fac I 
groparii. Și o fac cu cazmaua. ■ 
Conducătorii salinei din Tg Oc- I na au vrut să sape și ei o groa
pă. Cu ocazia asta au achizițio- | nat un excavator (costul excava
torului — aproape o jumătate 
de milion lei. La groapă însă I au renunțat și, de cîțiva ani, ’ 
excavatorul stă nefolosit. Ba-i j 
fac în fiecare an și pomeni (plă- I tesc 32 000 lei amortismente).

Deși cei de la salină n-au să
pat nici o groapă, totuși a căzut 
în ea o jumătate de milion lei. ISăpăm și noi groapa asta, că, 1 cine știe, poate iese excavatorul I din ea.

Pentru a înfățișa cititorilor ziaru
lui nostru unele din preocupările 
cabinetelor de partid la începutul 
unui nou ăn de studiu, am solici
tat directorilor unor cabinete jude
țene, municipale și de sector să 
răspundă la următoarele întrebări:

1. CE INTENȚIONAȚI SA ÎNTREPRINDEȚI ÎN ACESTx AN PENTRU A SPORI EFICIENȚA ÎNVĂȚĂMÎN- TULUI DE PARTID. CAPACITATEA ACESTUIA DE A RĂSPUNDE NEVOILOR REALE ALE MEMBRILOR DE PARTID. ALE OAMENILOR MUNCII ?2. PE CE CĂI CONSIDERAȚI CĂ POATE FI PERFECȚIONATĂ MUNCA CU LECTORII ȘI PROPAGANDIȘTII ?3. CUM SE CONCRETIZEAZĂ PREOCUPAREA DE A STATORNICI UN STIL DE MUNCA EFICIENT ÎN ACTIVITATEA CABINETULUI PE CARE ÎL CONDUCEȚI?

Ce e-n mină Inu-i minciunăUn control efectuat la Autobaza Sebeș de către serviciul circulație al Inspectoratului județean de miliție Alba s-a soldat cu cîteva constatări. Verifi- cînd starea tehnică la 68 autovehicule, 20 au tras pe dreapta, avînd diferite defecțiuni : frînă ineficace, lipsă becuri, stop, diverse instalații uzate. Din 288 autovehicule ale aceleiași autobaze — 130 nu aveau truse medicale.— De ce nu aveți truse medicale la mașină ?— Ne orientăm după proverbul „Nu te lega la cap dacă nu te doare".Agenții de circulație au aplicat și ei proverbul „Ce e-n mină, nu-i minciună".Asta. Deocamdată.De la coadavacii
Vaca lui Simion Cioară din 

satul Ghend-Sălaj a intrat din 
întîmplare în via lui Alexandru 
Ianc. Ianc nici una nici două, 
țanc.: a tăiat coada vacii.Simion : îmi plătești vaca IAlexandru : Dacă-mi plătești 
via !

Cauza se află acum pe agenda 
Tribunalului județean, pornită 
de la coada vacii.

Și cînd te gîndești că oamenii 
ăștia păreau niște oameni se
rioși !Un hot foarte 9cinstit

Deși bănuit că tșl înșeală 
cumpărătorii și că se îmbogățeș
te, Walter Beni, vînzător la un 
magazin din Pitești, a reușit însă 
să cucerească încrederea organe
lor comerciale locale. Beni este 
declarat fruntaș în comerț; Beni 
este pus să joace adesea în ca
drul brigăzii de agitație rolul o- 
mului cinstit. Dar iată că Beni 
a fost descoperit recent în Tg. 
Topolovenilor vînzînd țăranilor 
pături cu suprapreț. Este jude
cat rapid și condamnat. Dar cul
mea : conducerea O.C.L. Pitești 
(director Gheorghe Dina) îi sare 
în ajutor : trimite . judecătoriei 
locale o adresă în care scrie că 
Walter Beni „este cinstit, corect, 
amabil și fruntaș în comerț".

Victor Istrate, directorul Cabinetului județean de partid Teleorman : Eficiența învățămîntului de partid a fost, diminuată în anii trecuți de anumite practici formale, care s-au manifestat și în activitatea noastră ; aș aminti în acest sens organizarea din birou a formelor de studiu, fără a ține seama dacă acestea corespundeau sau nu nevoilor organizațiilor de partid în care erau constituite, subordonarea înscrierii la învăță- mînt atingerii unor procente prestabilite. fără a se lua în considerație libera opțiune a cursanților. în pregătirea acestui an, am căutat să ne debarasăm de balastul acestor practici anacronice. Principiul adoptat este pe cît de simplu, pe atît de eficient : structurarea învățămîntului de partid pornind de la cerințele, de la nevoile reale ale diferitelor categorii de cursant!. Premisa, punctul de plecare pentru un asemenea învătămînt este ca programele, tematicile de studiu să fie elaborate nu de cabinetul de partid, cum se obișnuia în trecut, ci de înseși organizațiile de partid, care sînt în măsură să cunoască cel mai bine aceste nevoi.Andrei Feher, directorul Cabinetului județean de partid Brașov : Desigur că inițiativa organizațiilor de partid în elaborarea tematicilor nu trebuie să însemne din partea cabinetelor a lăsa lucrurile în voia mersului de la sine. Cabinetul nostru a intervenit nu numai prin exprimarea părerilor despre tematicile întocmite de organizații, dar și prin propuneri de teme, lăsînd însă organizațiile de partid să aleagă, să gîn- dească ele însele care din multitudinea problemelor sugerate răspund cel mai bine preocupărilor și nevoilor cursanților.Constantin Dropu, directorul Cabinetului județean de partid Iași : Libertatea de alegere a temelor pentru organizațiile de partid din întreprinderi și. instituții a condus în județul nostru la o înnoire evidentă și o mult mai mare diversitate a tematicii învățămîntului de partid în comparație cu anii precedenți. Acest aspect îmbucurător se evidențiază cu pregnantă de exemplu în programele cursurilor și cercurilor de studiere a problemelor economice ale întreprinderilor industriale.' școlilor uzinale de partid. Predomină evident în aceste programe problematica nouă pe care o ridică măsurile inițiate de partid privind perfecționarea conducerii econo

miei în noua etapă de dezvoltare socialistă a țării,->organizarea științifică a producției în întreprinderile industriale, realizarea gestiunii economice proprii, constituirea comitetelor de direcție, perfecționarea sistemului de normare și retribuție a muncii.Mihai Morgovan, directorul Cabinetului județean de partid Bihor : înaltele exigente ale partidului fată de activitatea de educație comunistă, ca și interesul membrilor de partid și altor oameni pentru problemele de etică ne-au determinat să organizăm în județul nostru un număr mai mare de cercuri și cursuri de educație moral- cetățenească. Una sau două dezbateri pe probleme fundamentale ale moralei comuniste urmează să aibă loc și în alte forme ale învățămîntului, îndeosebi în formele de masă.Dr. Ilie Neacșu, directorul Cabinetului municipal de partid București : Este cu totul firesc ca în condițiile cînd se solicită părerea cursanților asupra organizării învățămîntului, cînd se ține seama de cerințele lor, problemele actuale ale politicii partidului să-și găsească în tematicile diferitelor cercuri și cursuri o expresie adecvată specificului activității fiecărui colectiv. De asemenea menționez, tot ca un rezultat al inițiativei cursanților, faptul că în cercurile de studiu de pe lîngă Cabinetul municipal vor fi abordate în acest an domenii noi care suscită un interes deosebit, cum sînt : știința conducerii, sociologia industrială, estetica industrială, scien- tica, probleme actuale ale creației literar-artistice, teatrale șl muzicale.
2.Constantin Găucă, directorul Cabinetului de partid al Sectorului 1, București: Este limpede că, în condițiile în care există o atît de mare varietate tematică, nu mai este posibilă pregătirea propagandiștilor pentru fiecare temă din programul de studiu. De altfel, o asemenpa manieră de pregătire s-a dovedit depășită, perimată, fiind criticată de înșiși propagandiștii. Ținînd seama de nivelul cunoștințelor și de experiența pe care au dobîndit-o cei mai mulți dintre ei. nu mai poate fi continuată „dădăceala" cl apare în mod stringent necesitatea unei pregătiri care să Ie lărgească orizontul politic, să-i introducă în miezul celor mai actuale probleme ale vieții politice și ideologice contemporane.Noi ne vom concentra atenția în acest an în special în următoarele, direcții : expuneri pe. probleme tco- retice, informări asupra principalelor preocupări ale comitetului de partid al sectorului în domeniul vieții economice, politice și social-culturale ; răspunsuri la întrebări, ca o modalitate de a lămuri prompt, operativ, tot ceea ce apare neclar. Indiferent in ce domeniu : simpozioane, dezbateri pe specialități.Constantin Dropu : Noi ne-am propus ca, o dată cu pregătirea teo- retică-politică, să organizăm și o pregătire metodică sistematică a propagandiștilor. Este, cred, un mijloc, foarte important, de a lupta împotriva metodelor școlărești, de care multi dintre ei încă nu s-au dezbărat. Ne propunem de pildă, să stăruim în cadrul acestor pregătiri asupra modalităților de a dezvolta gîndirea cursanților, de a-1 orienta nu spre memorarea mecanică șl redarea aidoma în seminar a

unor citate din documente de partid sau alte materiale, ci spre analiza și interpretarea fenomenelor actuale din economie, cultură. Ne preocupă, de asemenea, să-i obișnuim pe propagandiști ca, în abordarea fiecărei teme, să se gîndească singuri care sînt acele idei sau aspecte noi asupra cărora să concentreze discuțiile.
3.Maria Roșea, directorul Cabinetului județean de partid Caraș-Seve- rin: In activitatea cabinetuluise poate aluneca ușor spre un stil administrativ, birocratic. înțeleg prin aceasta că mobilizările, telefoanele, întocmirea a tot felul de materiale, tabele statistice, de situații care se cer, pot ajunge să absoarbă cea mai mare parte a timpului activiștilor cabinetului. Fără îndoială că rezolvarea problemelor organizatorice are și ea importantă. Dar cabinetul este chemat să se ocupe în același timp — și cu prioritate aș spune — de conținutul învățămîn- tului. Sigur că numai cu cei cîțiva activiști ai cabinetului acest lucru ar fi cu neputință,' tinînd seama de numărul mare de cursuri care există în județ. Soluția este, cred, una singură și spre aceasta ne-am îndreptat atenția în noul an de studiu : atragerea la îndrumarea și controlul în- vățămîntului a unui larg activ obștesc.Constantin Găucă : Biroul comitetului de partid al sectorului nostru a luat măsura ca, în acest an, să formeze pe lîngă cabinetul de partid un colectiv de conducere, format din 15 specialiști în diferite domenii — economie politică, economie mondială, filozofie, estetică, istorie, etică, construcție de partid, sociologie. Ei vor răspunde nemijlocit de conducerea acestor domenii, iar pentru a le controla și îndruma își vor forma, la rîndul lor, colective din cei mai calificați lectori și propagandiști — un fel de colective de catedră, pe specialități.Laurențiu Pop, directorul Cabinetului județean de partid Cluj : Cabinetele , de partid sînt, după părerea mea, mult deficitare la ora actuală sub raportul posibilităților de documentare pe care le oferă. Lipsesc îndeosebi materiale care să permită o informare de actualitate, asupra a ceea ce este mai nou în politică. în științele sociale. Pentru a remedia această situație, noi am trecut la organizarea, în cadrul cabinetului municipal, a unui centru de documentare care va dispune — pe lîngă ziare, reviste teoretice și. ideologice — și de bule- tine de; infdrmare științifică;'-materiale 'de sinteză editate de Instituții centrale, fișe bibliografice pe probleme ideologice de mare actualitate.

★Răspunsurile înfățișate mal sus, ca și multe altele, pe care spațiul nu ne-a permis să le prezentăm în rîndu- rile de față, evidențiază preocuparea a numeroase cabinete de partid de a imprima în activitatea lor ca și în întregul învătămînt de partid un spirit de inițiativă și căutări creatoare, de a înlocui metodele școlărești, dădăceala propagandiștilor, a organizațiilor locale de partid cu un climat favorabil, dezvoltării gîndirii creatoare. Sînt preocupări de bun augur care, materializate cu tenacitate -în activitatea de’ fiecare, zi, se vor solda, desigur, cu rezultate pozitive în ridicarea calității si eficientei învătă- mîntului în noul an de studiu.
Gh. ZAMFIR

Urbanismul modern implicat în aspectul noilor cartiere, noilor microraioa- ne, noilor cvartaluri de locuințe, în lucrările de sistematizare ori de interes edilitar, transformă fața orașelor noastre, le sporește individualitatea, le mărește gradul de confort și civilizație. Drumul Taberei, Balta Albă, Berceni, Militari — au devenit adevărate mlcroorașe ale Capitalei, Tot așa cum Țiglina (I, II, III, în construcție IV) constituie tinerețea evoluată a Galaților, iar micro- raioanele din Bacău, Pitești, Arad, Buzău sau cele patru Tomisuri din Constanta reprezintă replica contemporană la „urbele provinciale", unde nu se întîmpla nimic... Noile a- șezări urbane pulsează de viață și de ritm. Ritmuri întretăiate însă, o- prite ori sacadate uneori, în mod paradoxal, de neglijențe edilitare, de activitatea necorespunzătoare a unor gospodari. Multe scrisori sosite la redacție sesizează neajunsuri în buna gospodărire a cartierelor, semnalează nepăsarea, lipsa de interes și de operativitate a unor instituții de care depinde acest aspect esențial al vieții unei așezări. Iată ce ne relatează, de pildă, un grup de cetă
țeni din Arad.Pentru construcția noului cartier Podgoria s-au cheltuit milioane de lei, dar lucrările n-au fost duse pînă la capăt. După receptionarea apartamentelor constructorii au abandonat rapid spațiile dintre blocuri, lăsîndu-le pradă noroaielor, apei, prafului, dezordinii, aspectului dezolant de „casă părăsită". Si noroiul curge nestingherit în... Podgoria Aradului, este purtat pe scări și în casele oamenilor, ajunge ne pereții vopsiți pastel după reguli estetice și psihologice, contribuind la degradarea înainte de vreme a construcțiilor. Cui trebuie să-i mulțumească „podgorenii" pentru această crasă indolentă ?— în cadrul planului de lucrări al Consiliului municipal nu figurează drumurile din Podgoria — ne lămurește tov. Liviu Gluva- 

Icov, directorul Direcției de gospodărie comunală —, și, ca atare, nu se pot executa ! îmi amintesc însă că în proiectul general al cartierului erau schițate și drumurile, spatiile verzi, toate lucrările aferente noului cartier. Dar, conform unui obicei mai vechi, după care aranjamentele interioare se uită, a uitat de lucrare și întreprinderea județeană de construc-

ții-montaj Arad, care este, în primul rînd, vinovată de situația creată.— Si în al doilea rînd ?— în al doilea rînd, după părerea mea, întreprinderea de localuri și locuințe poartă o vină deoarece nu a insistat cu suficientă tărie și convingere pentru amenajarea spațiului liber din cartier.Dar consiliul popular municipal n-are nici o vină ? Nu el, în calitatea de organ ierarhic superior pe care o are, ar trebui să intervină ferm, cu mai multă energie pentru ca întreprinderile de specialitate să ia măsuri în ve

de locatari: ...„Pentru ca să ajungă la școală — ni se semnalează — copiii noștri fac o adevărată echilibristică. Totuși, oricît ar fi de sprinteni, în ciuda faptului că pleacă de acasă cu hainele și încălțămintea curată, ajung în clasă murdari de jos pînă sus. Iată despre ce este vorba. "în Țiglina III, o dată cu începerea noului an școlar, a fost dată în folosință o școală nouă. Dar drumul pînă la școala nouă arată, mai ales după ploaie, aidoma unui afluent al Dunării".Se complac oare cel răspunzători de îngrijirea Ga-
PE MARGINEA UNOR SCRI

SORI SOSITE LA REDACȚIE

derea asanării bălților din cartierul Podgoria ?„Falnic și frumos e cartierul nostru Țiglina III, ne scrie cetățeanul Dumitru 
Nițu din Galați. Dar drumurile... Sînt ca niște zbîr- citurl pe un obraz tînăr. Străzile pavate și asfaltate parțial se degradează pentru că pe aici au început să circule din nou autocamioane grele încărcate cu materiale. O parte din străzi, proaspăt asfaltate, au fost distruse fără milă și vor trebui să fie refăcute. Cu banii cui ?“Imaginea terestră a Ți- glinei III este completată de o altă scrisoare, trimisă de data aceasta de un grup

lațiului în postura de observatori, de adepți ai .brațelor încrucișate în fața lipsurilor sesizate de locuitorii celei de a treia Ți- gline ?— „Nu — ne răspunde «tovarășul Petru lorga, vicepreședinte al consiliului popular municipal. Pentru remedierea lor și a altora, la Galați s-a constituit o comisie specială care va urmări urgentarea efectuării „restanțelor". Este drept, va trebui însă depusă o muncă suplimentară, o muncă ce reprezintă un tribut plătit neglijenței. Multe lipsuri vor fi însă remediate chiar în luna octombrie".

în parcul Crîng din Buzău (Foto : Gh. Vințilă)

Ne-am bucura să ne aducă la cunoștință acest lucru chiar semnatarii de azi al scrisorilor critice...Șoselele, drumurile, străzile, de atîtea ori „operate" și lăsate apoi în voia soar- tei, au devenit nu o dată obsesii ale locuitorilor din anumite așezări urbane și rurale. Autostrada Bucu- rești-Pitești, cu marile ei intenții, cu marile ei avantaje — ce ni se vor oferi în viitor — este deocamdată o sursă de necazuri sau, cum spuneam, „obsesia" locuitorilor cartierului Militari. Deschis de a- proape 7 luni șantierul se derulează cu... încetinitorul. „Bulevardul s-a desfundat pe întreaga lui lungime, iar lucrările se desfășoară pe circa o treime" — ne scrie cetățeanul 
Mihai Trandafir din Bd. 
Uverturii nr. 43. Pe porțiunile unde s-au executat lucrările, nu s-au făcut peste tot și racordările străzilor laterale la noua autostradă. Au început ploile— notează autorul scrisorii— iar trotuarele, care ar fi trebuit să aibă prioritate, sînt tot desfundate"....In schimb, locuitorii din Cîmpina nu au acces spre... gară.Să descinzi într-un o- raș necunoscut noaptea și pornind spre destinație, pe strada Gării, să te în- tîmpine întunericul, sau invers — localnic fiind să pleci la drum cu un tren de noapte, să ai bagaje sau copii cu tine și..- să nu vezi la un pas ? 1 „Toate aceste neajunsuri s-ar rezolva doar cu cîteva becuri ce ar putea fi instalate pe strada întunecată", — ne semnalează cetățeanul Ion Bratu. Dar porțiunea respectivă n-o „patronează" nimeni, răspunderea nu și-o asumă nici Consiliul popular provizoriu al comunei Poiana-Cîmpina, care așteaptă să pună becuri I.G.O. Cîmpina, și nici a- ceasta din urmă. Un bec, un adevărat măr al discordiei...La Cîmpulung Muscel se reeditează în.........ediție delux" pagini pe care, într-un fel sau altul, le-au trăit multe orașe. Pe scurt, este vorba de desfundarea unei străzi de nenumărate ori pentru diverse scopuri edilitare, lucrări ce s-ar fi putut executa simultan. In 1967 s-a deschis un șantier pe toată lungimea străzii T 16 Februarie, pînă în str- I.C. Frimu, în scopul asigurării cu instalații de apă și canal a unui grup de blocuri noi, ridicate în a- ceastă zonă a orașului. Ni- , mic mai firesc. Insă de atunci și pînă acum „ace- ( >. eași stradă a fost răscolită de 3 ori; prima oară peni/--' tru canalizare, cînd s-au introdus tuburi mari de beton, a doua oară pentru introducerea cablului telefonic și a treia oară tot pentru canalizare, dar ca să se introducă alte tuburi"— ne scrie Ion Dobrescu, corespondent voluntar al ziarului. Nu se puteau coordona toate lucrările o dată ? Consiliul popular orășenesc, credem, ar fi avut posibilitatea să coordoneze în acest sens munca întreprinderilor care executau lucrările, dar... Un asțfel de „dar" a adus nenumărate supărări și greutăți cetățenilor.Despre asemenea ” neajunsuri ne-au mai scris și alți cetățeni. Acestea, ca și cele relatate mai sus, ar fi însă foarte ușor rezolvabile . dacă gospodarii orașelor s-ar strădui să fie într-ade- văr gospodari, dacă și-ar îndeplini cu mai mult spirit de răspundere atribuțiile ce le revin.

Dumitru MINCULESCU

(Urmare din pag. I)

S-a liniștit
Trăia în Bacău pînă mai zilele 

trecute un „domn" pe nume 
Mihai Simion. Era cunoscut ca 
profesor, funcționar la consiliul 
popular al municipiului București, 
inginer la C.F.R. Sînt multe pro
fesii, veți zice do. De fapt el 
avea numai una: făcea promi
siuni. Cîștiga și ceva bani de pe 
urma lor. încadra în servicii pe 
cei creduli, facilita reușita la exa
mene de admitere în diferite școli, 
făcea rost de carnete de condu
cere auto și... mai cerea banii 
anticipat. In ultima vreme își 
descoperise o nouă profesie; 
aceea de logodnic. Pentru că' s-a 
plictisit de toate profesiile a mai 
încercat una: aceea de falsifi
cator de buletine de identitate. 
Acum însă, am aflat din surse 
sigure, că nu mai trăiește în 
Bacău. După atîta surmenaj i s-a 
găsit un loc liniștit, adecvat me
ditației, cu paza asigurată pentru 
a nu fi deranjat.

Rubricâ redactată de 
Gheorghe POPESCU 
Nicolae TUDOR

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

cărate gratuit cu mașinile unor instituții din regiune. Ba mai mult: a „aranjat" ca drumul de la șosea pînă la casa lui (pe o distanță de un kilometru) să fie pietruit, desigur pe socoteala statului. Nu s-a mulțumit cu atît; în 1967 a obținut cu bunăvoința gospodarilor orașului un teren în plin centrul orașului Pitești, pe strada Leonte Filipescu (acolo unde se intenționa să se refacă fostul Parc al Copiilor) pentru a-și construi o vilă cu 4 camere și dependințe în valoare de 194 000 lei, din car? a depus pe loc 74 000 lei. Totodată ducea o trenă de viață care depășea în mod vizibil veniturile legale realizate de el și soția sa, trenă din care nu lipseau călătoriile periodice în străinătate, banchetele, eleganța vestimentară împinsă pînă la rafinament.Cum s-a strecurat Săvulescu Aurel în rîndul membrilor de partid ? Doar se știa că a luat parte la activitatea legionară în rîndurile „frățiilor de cruce", iar în anii 1945— 1946 a desfășurat în comuna sa natală activitate în P.N.Ț., fapte pentru care Biroul Comitetului orășenesc îi infirmase o dată primirea în partid. Aurel Săvulescu a devenit, totuși, membru de partid ca urmare a oblăduirii de care se bucura și a lipsei de fermitate și exigență din partea unor activiști de partid.Un alt nărăvit : Rădulescu Ion. Fost șef al secțiunii financiare a sfatului popular regional, cunoscut în tot Piteștiul și în împrejurimi pentru imoralitatea sa scandaloasă în viața particulară. Numai că ceea ce scandaliza tot orașul trecea ca un cusur lipsit de importanță pe lîngă urechile diriguitorilor sfatului. Ca în atîtea alte cazuri, și aici s-a dovedit adevărul profund al preceptului potrivit căruia indiferentismul față de valorile etice nu se poate limita în exclusivitate la un unic domeniu, ci cuprinde pînă la urmă întreaga viată a individului, în toate manifestările ei. Așa s-a întîmplat și cu Ion Rădulescu, care s-a folosit de funcția sa spre a obține autorizații pentru exercitarea comerțului particular prin comune și tîrguri de către zeci de speculanți notorii ; unora le-a redus abuziv impozitele pînă la jumătate din cuantumul ce s-ar fi cuvenit să plătească, iar altora a- menzile ce Ie datorau statului. La acest pomelnic de „aranjamente" se adaugă și desele înfruptări gratuite din vinul și bucatele unor C.A.P.-uri, cum sînt cele din Văleni-Drăgășani. Gliganu-Costești.Și un al treilea, vechi recidivist: Drăghici Nicolae. Fost șef al secțiunii transporturi la sfatul popular

regional, pe lîngă numeroase alte matrapazlîcuri săvîrșite cu mașinile sfatului, a obținut — nu se știe prin ce „mister" — autorizația de a lua „în antrepriză" construcția unor distilerii de fabricat țuică la unele C.A.P. Fără a ține vreo evidență reală a oamenilor care au luat parte efectiv la muncă, Drăghici a încasat de la C.A.P.-uri sume mari pe state ce s-au dovedit fictive (bașca specularea materialelor rămase nefolosite sau a celor luate pe bază de relații de la unele unități petroliere și pentru care, de asemenea, nu s-a întocmit nici o documentație sau evidență).Una dintre samavolniciile șl fărădelegile care au reținut în cea mai

diferența de valoare între cocioaba aburcată-ntr-o rină din Oarja și splendida vilă plus „moșia" din Ște- fănești, Angheloiu a fost „somat" să plătească — potrivit evaluării „ex- perților" nici mai mult, nici mai puțin decît „enorma" sumă de... 500 lei. Obligație pe care — e drept, cu oa- recari rezerve — Dumitru Angheloiu, pînă la urmă, și-a „îndeplinit-o" !...Ședința biroului Comitetului regional de partid Argeș din 12 ianuarie 1968 nu s-a mulțumit numai să ia cunoștință de aceste grave abuzuri și încălcări ale legalității socialiste, ci a și adoptat hotărîri energice. Președintele sfatului popular regional, tov. Constantin Sandu, a fost sancționat. In ceea ce-i privește pe Săvu-

Rădulescu Ion, după ce în urmă cu cîteva luni se „pensionase" — zice-se ■— pe motiv de boală, a fost reangajat, după „trecerea furtunii", ca revizor-controlor în cadrul Direcției interjudețene de control și revizie, organ pendinte direct de Ministerul Finanțelor, deci... superior fostei sale funcții (în prezent, el „controlează de sus" activitatea fostei secții pe care o conducea) ; nici Nicolae Drăghici n-a nimerit prea prost, a- fost transferat în cadrul Direcției tehnice a Consiliului popular județean Olt, ca „mare tehnician I" cu un salariu mai mare decît cel pe care l-a avut în funcția din care a fost scos.Cît privește scoaterea lui Rădulescu din Comitetul Executiv, al Sfa-

în ce privește „împroprietărirea" lui Angheloiu, el locuiește mai departe nestingherit,' în calitatea sa de „latifundiar", în vila de la Ștefă- nești, iar în toamna aceasta a strîns a patra recoltă de pe cei 7 300 mp de vie. în loc să fie imediat evacuat, s-a mers pe o altă cale, plină de sinuozități și complicații ; Consiliul popular județean i-a intentat lui Angheloiu... proces de „recesiune" (ca și cum ar fi proprietar de drept al latifundiei de la Ștefănești). Și aici ne întîlnim cu o manifestare-limită a cinismului uman ; Angheloiu nu numai că refuză să părăsească conacul și via, dar mal are și... pretenții materiale, zlcînd că ar fi făcut „investiții". Ba chiar pretențiile sale cu

9
mare măsură atenția Biroului Comitetului regional de partid în ședința din ianuarie este „împroprietărirea" Iui Angheloiu Dumitru. Despre ce este vorba ? Un anume Angheloiu, șef de secție la Institutul de cercetări hortiviticole din Ștefănești, a obținut acum patru ani, cu sprijinul larg al conducerii sfatului regional și prin tot felul de tertipuri, mergînd de la evaluări false pînă la trucări de... fotografii, să i se schimbe o cocioabă părăginită din comuna Oarja, fără nici un pic de teren în jur, pe o vilă, proprietatea statului în comuna Ștefănești, cu 5 camere, garaj, cramă pentru circa 6 vagoane de vin, plus 7 300 metri pătrați de vie în perimetrul viticol al stațiunii (teren și viță de vie de cea mai bună calitate, firește !). Toate acestea au fost trecute — prin încălcarea grosolană a legilor în vigoare — din patrimoniul statului în patrimoniul respectivului individ, fără titlu de proprietate (era, de altfel, și imposibil să-1 capete, deoarece legea interzice categoric și fără excepții schimbul de imobile între particulari și stat). Totul s-a realizat printr-un adevărat „tur de forță", un autentic „hocus-pocus" de iluzionism administrativ : prin simpla înscriere în registrul agricol al comunei Ștefănești. Dumitru Angheloiu a fost decretat peste noapte „proprietar" al noii latifundii Proprietar fără titlu de proprietate ! Ce contează?!? Culmea cinismului constă însă în altceva : pentru a acoperi

lescu, Rădulescu și Drăghici s-a decis destituirea loi- din funcțiile ocupate (Rădulescu urmîr.d să fie scos șl din Comitetul Executiv al sfatului), tragerea lor la răspundere pe linie de partid și de stat. Iar în ce privește „schimbul" realizat de Angheloiu s-a decis că va fi anulat imediat și falsul „proprietar" evacuat neîntîrziat.Toate aceste măsuri au fost adoptate în unanimitate de fostul birou al Comitetului regional de partid.
*Ne aflăm la zece luni de la acea memorabilă ședință de birou. Ce s-a întîmplat cu energicele măsuri luate, măsuri menite să aducă o profundă satisfacție civică cetățenilor revoltați de abuzurile și samavolniciile unor oameni investiți cu funcții de răspundere în cadrul fostei regiuni Argeș ?Fiind sesizată conducerea partidului de neaplicarea măsurilor stabilite, ne-am deplasat la Pitești, unde am constatat că, în covîrșitoarea lor majoritate, măsurile adoptate în ședința biroului regional au rămas pînă astăzi doar pe hîrtic. După ce, inițial, Săvulescu, Rădulescu și Drăghici au fost scoși din funcțiile avute, li s-a dat „sprijin" să fie angajați ca orice cetățean onest, cumsecade. Și nu în niște locuri de muncă oarecare, ci investite și ele cu răspunderi și, totodată, bine remunerate. Săvulescu Aurel a fost numit consilier juridic,

tului popular regional — aceasta ar fi trebuit însoțită de o prelucrare a cazului cu toți membrii organului respectiv — ea nu s-a petrecut. S-a procedat mult mai simplu, eludîn- du-se această modalitate, e drept cam neplăcută pentru „firi gingașe" — în momentul cînd s-a format Consiliul popular județean provizoriu, Rădulescu fiind „pensionat" n-a mai fost inclus în componența lui. Simplu, fără dureri și bătaie de cap !In ce privește situația de partid, numai Nicolae Drăghici a fost pus, în luna ianuarie, în discuția organizației de bază, fiind de altfel hotă- rîtă atunci excluderea sa din rîndurile membrilor de partid, dar această hoturîre n-a fost încă confirmată de Comitetul municipal de partid Pitești. Ceilalți doi n-au fost trași la răspundere nici pînă în ziua de azi pe linie de partid pentru faptele săvîrșite. Cum s-a ajuns la această situație ? In primele luni după adoptarea sus-amintitei hotărîri a biroului, ei au dispărut din Pitești, fiind, zice-se, „la tratament" pentru tot felul de boli. Cînd și-au făcut, în sfîr- șit, reapariția în oraș, biroul Comitetului municipal de partid a vrut să-i pună în discuție, dar primul secretar al Comitetului județean, tovarășul Petre Duminică, a cerut „să nu se manifeste atîta grabă, să mai vedem, să mai cercetăm". Ce mai era de cercetat 1

timpul cresc : din mai a.c., cînd cazul a fost cercetat de procuratură, și pînă în septembrie, cînd a avut loc prima înfățișare în proces, ele au fă- » cut un salt spectaculos crescînd de la 20 000 la 70 000 lei.Care este logica faptelor ? După ce s-a făcut o cercetare temeinică de către membri ai Colegiului Central de partid și ai organelor locale de partid și după ce Biroul Comitetului regional Argeș adoptă o hotărîre cu privire la măsurile ce trebuiau luate împotriva celor vinovați, în loc de a aplica în viață aceste măsuri, în primul rînd pe linie de partid, primul secretar al comitetului județean, tov. Petre Duminică, încalcă hotărîrile luate și cu de la sine putere stabilește ca faptele să fie „recercetate", pe motiv că „lucrurile nu sînt prea clare".Pe de o parte, dacă lucrurile ar fi fost într-adevăr „neclare" — fapt de neconceput, întrucît ele au fost dovedite cu suficiente documente de netăgăduit — și dacă tovarășul Duminică, sau oricare alt membru al fostului birou regional de partid, ar fi avut vreo îndoială în ce privește veridicitatea măcar a uneia dintre v faptele puse In discuție, de ce nu și-a manifestat această îndoială în ședința de birou ? Or, dimpotrivă, în acea ședință au fost aduse elemente în plus în susținerea faptelor prezentate și s-a socotit necesar, de că

tre absolut toți tovarășii, să se ia măsuri severe pe linie de partid și de stat împotriva vinovaților.Pe de altă parte, neaplicarea mă- șuriloi stabilite reprezintă o gravă încălcare a centralismului democratic, a principiului muncii colective și a disciplinei de partid. Știut este că în partidul nostru hotărîrile organelor superioare precum și ale organelor proprii sînt obligatorii pentru fiecare membru de partid, pentru fiecare activist, indiferent de funcția ce o deține. Cu atît mai mult, cu cît această încălcare a disciplinei de partid s-a tradus într-o acțiune de mușamalizare a unor grave abateri de la principiile partidului cu privire la îndatoririle membrilor de partid, ale lucrătorilor de partid și de stat, într-o acțiune de acoperire a unor elemente descompuse care, abuzînd de funcțiile deținute, au sfidat atît organele de partid și de ștat cît și opinia publică. Or, organelor de partid le revine înalta îndatorire de a fi promotorul luptei intransigente pentru respectarea principiilor de partid, de a trage la răspundere cu toată fermitatea pe cei care încalcă obligațiile ce le revin în viața socială, care își bat joc de interesele societății noastre socialiste. Luptînd cu tărie pentru apărarea dreptății și echității sociale, orice organ de partid trebuie să fie combativ față de oricine încearcă să mușamalizeze faptele săvîrșite de elemente necinstite, să impună măsuri menite să ducă la lichidarea- acestor manifestări negative și la pedepsirea vinovaților.încercarea de a mușamaliza faptele de necinste relatate aici este de natură să lovească în prestigiul organului de partid respectiv, să aducă serioase daune politice, să uimească și să dezorienteze pe cetățeni că'împotriva unor asemenea indivizi nu s-au aplicat măsurile stabilite de organele superioare și locale de partid. Această atitudine nu se împacă cu opinia cetățenilor care văd în organul de partid un apărător al înaltelor principii ale moralei comuniste, receptiv la sesizările oamenilor muncii și hotărît să ia cele mai energice măsuri în apărarea intereselor lor.Pentru abaterea de la principiile partidului, de care s-au făcut vinovați în acest caz, tovarășii Petre Duminică, prim-secretar al Comitetului județean de partid Argeș, și Constantin Sandu, prim-secretar al Comitetului județean de partid Olt, au fost trași la răspundere cu severitate de către Secretariatul C.C. al P.C.R. Considerăm că este timpul ca acești tovarăși să înțeleagă obligațiile șl răspunderile ce le revin în funcțiile pe care le dețin, să tragă învățămintele necesare pentru întreaga lor activitate de viitor.
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Există o precizare de mare însemnătate în hotărîrea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri privind constituirea comitetelor de direcție, potrivit căreia noile organe do muncă și conducere colectivă au competențe și drepturi sporite în adoptarea deciziilor și măsurilor în domenii esențiale ale perfecționării activității întreprinderilor și organizațiilor economice limpede tele de blemele ductiei, impietează asupra bunei desfășurări a procesului de creștere a eficientei activității productive.Nu ne propunem să facem aici inventarul problemelor pe care comitetele de direcție trebuie să le soluționeze. Acestea sînt cel mai bine cunoscute la fața locului, în fiecare întreprindere și organizație economică în parte. în schimb, să urmărim rapiditatea cu care deficientele sînt înlăturate, operativitatea șl intervenția fermă a comitetelor de direcție în vederea redresării unor sectoare de activitate rămase în urmă....De mai mult timp; la fabrica de uleiuri vegetale „Unirea" se studia, ce-i drept sporadic, problema sporirii capacității de producție. „Există fără îndoială o însemnată rezervă de capacitate de producție", își spuneau adesea specialiștii acestei întreprinderi. Dar iată că, în luna iunie din acest an, pentru a îndeplini indicațiile plenarei C.C. al P.C.R. referitoare la suplimentarea producției industriale, această rezervă de capacitate presupusă trebuia dove- c. ,tă și pusă în valoare. „Era vorba de un plus de producție echivalent cu valoarea fabricației din două săp- tămîni", preciza tov. ing. Crusos Gherasim, directorul întreprinderii. Numai că această recuperare pentru producție a capacității tehnice în stare latentă nu se. putea face de la

aproductivitatea mun-celei mai importante probleme producției cii ? Conform unui discutabil program, analiza ei s-a plasat într-una din ședințele care vor avea loc în lunile următoare. Ne întrebăm, care va fi eficacitatea, pentru anul în curs, a discuțiilor ce vor fi purtate și a hotărîrilor ce se vor lua ? Va exista timpul material necesar recuperării rămînerilor în urma la .productivitatea muncii în acest an ? Dezbaterea în plenul comitetului do direcție a tuturor cauzelor care an provocat restanțele la creșterea productivității muncii și formularea unor decizii corespunzătoare menite să le pună capăt se impunea cu atît mai mult cu cît au apărut și unele nerealizări ale cîștigului mediu al muncitorilor în anumite sectoare de activitate ale întreprinderii.O atare situație se menține, deși gradul de utilizare a timpului de lucru este încă scăzut, aprovizionarea locurilor de muncă prezintă dereglări, iar exploatarea și întreținerea mașinilor se fac în condiții nu tocmai corespunzătoare. Condițiile și specificul întreprinderilor diferă de la o unitate la alta. Dar este clar că din activitatea nici unui comitet de direcție nu trebuie să lipsească soluționarea cu cea mai mare promptitudine a unei asemenea probleme cum este creșterea necontenită a productivității muncii.Evident, nu se poate reproșa direcției generale de resort din Ministerul Industriei Chimice că hu a trimis delegați care să ia parte la ședințele comitetului de direcție al întreprinderii de prelucrare a maselor plastice Iași, Chiar directorul întreprinderii, tov. ing. Aurel Racu, ne-a spus că aproape în fiecare săptămînă vine cineva din partea direcției generale în fabrică. Dar sînt acești delegați ai direcției generale preocupați de soluționarea operativă a neajunsurilor semnalate _____ _____ ■ în producție și care nu pot fi lichi- sine. Se impuneau măsuri tehnice șt- : date fără sprijinul''forului tutelar? organizatorice complexe. Nici unul din membrii comitetului de direcție nu a rămas în afara dezbaterilor ample și „aprinse" ce au avut loc într-o ședință ținută în mod special, cu prilejul căreia s-a stabilit planul pentru redarea în circuitul producției a capacității tehnice maxime posibile.— în primul rînd, ne-a relatat directorul întreprinderii, s-a asigurat mobilizarea tuturor salariaților., astfel ca în cele 480 de minute fiecare să-și îndeplinească riguros sarcinile, supraveghind instalațiile, și să nu se înregistreze nici o scădere la para- ’letrii tehnici. S-a introdus, în acestns, un grafic de urmărire orară a producției, iar în cazul constatării unor eventuale diminuări la indicatorii fizici s-a acționat prompt pentru depistarea și înlăturarea cauzelor, în acest scop au fost constituite echipe suplimentare de intervenție pentru lichidarea operativă a defecțiunilor și, mai ales, pentru prevenirea apariției lor.Primele rezultate au fost încurajatoare : în lunile iunie și iulie nu s-a înregistrat nici o oră de stagnare a instalațiilor și agregatelor, iar producția medie zilnică a crescut cu 5—6 la sută. Aceste rezultate parțiale s-au amplificat și, la nivelul a 9 luni dîn acest an, planul la producția marfă vîndută și încasată s-a depășit cu 25 milioane lei, iar la export s-a livrat ulei comestibil cu 24 la sută mai mult decit era planificat.Demnă de relevat este și intervenția oportună a comitetului de direcție de la fabrica de ulei în privința accelerării ritmului investițiilor Ia una din secțiile aflate în construcție. Ea este prevăzută să dea producție încă în acest an. Or, punerea în funcțiune a acestei secții era periclitată din cauza refuzului unor furnizori de a livra la timp o serie de mașini, instalații și agregate. Fără să aștepte producerea inevitabilului, comitetul de direcție a hotărît. la timpul oportun, să trimită delegați permanenți la toți furnizorii, care au vegheat neîncetat asupra realizării cotei-părți de utilaje c.e-i reveneau fabricii ieșene. Pe de altă parte, s-a înaintat forului tutelar o propunere pe deplin realistă și bine argumentată referitoare la instalarea unei linii tehnologice minime, prin împrumutarea unor utilaje necesare de la alte întreprinderi din sector intrate în remont. In același timp, în atelierul propriu și cu ajutorul unei întreprinderi de industrie locală au fost fabricate 2 mașini absolut necesare noii secții. Nu numai că s-au evitat întîrzierile în procurarea utilajelor tehnologice — unii furnizori au propus termene de livrare în... trimestrul I al anului viitor — dar s-a curmat și cursul ce părea fatal al nerealizării la timp a secției programate să producă în zilele următoare.Am continuat investigațiile la IPROFIL „Mobila", unde am consemnat aceleași însemnări pozitive asupra modului de soluționare a unor probleme majore ale producției, cum ar fi redresarea întregii activități a fabricii de mobilă curbată, ridicarea calificării muncitorilor, . îmbunătățirea normelor de consum Ia materii prime și materiale. Numai că, în mod inexplicabil, comitetul de direcție a ocolit una din problemele centrale ale producției, cea a creșterii productivității muncii. De ce s-a procedat așa, de ce s-a ocolit acest indicator, cînd se știa doar că în mai multe luni din antil în curs el nu a fost realizat, iar acum, după 9 luni, nivelul lui se află cu aproape 2 la sută sub plan ?— Este vbrbg de o... necorelare, ne-a explicat tov. ing. Petru Nccula, directorul întreprinderii.Justifică această... necorelare absența din planul de activitate a comitetului de direcție a discutării

de stat. Ca urmare, este că în activitatea lor comite- direcțle nu pot ocoli pro- așa-zis „delicate" ale pro- acele neajunsuri care mai

CONSTANȚA (ziarul „Dobro- gea nouă"). — Pe malul dobrogean al Dunării, constructorii de la Șantierul electro- montaj Constanța au început lucrările de organizare în vederea executării construcției unei noi linii de înaltă tensiune. Este vorba de prima linie electrică de 220 kilovolți din județul Constanța, care, pentru început, va fi „atacată" pe porțiunea dintre Țepeș Vodă- Basarabi, pe o lungime de 35 km. în anul viitor va fi „atacată* și porțiunea Topalu-Țe- peș Vodă, linia atingînd, în final, o lungime de 60 km. De menționat că această nouă magistrală energetică a județului va asigura, în principal, alimentarea cu energie electrică a sistemului de irigație de pe Valea Carasu.

Cu prilejul Zilei recoltei, la adunarea populară care a avut loc în Capitală, cooperativei agricole din Cobadin, județul Constanța, i s-a în- mînat, pentru a doua oară consecutiv, steagul de unitate fruntașă pe țară în cadrul concursului instituit de Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție. Noi am obținut anul acesta o recoltă medie de 4 039 kg grîu la hectar pe o suprafață de 1 010 hectare. Deși a fost un an cu o primăvară extrem de secetoasă, producția din acest an se a- propie de cea realizată anul trecut — 4 087 kg grîu la hectar —cînd, de asemenea, cooperativei agricole din Cobadin i s-a atribuit titlul de fruntașă pe țară la această cultură. în rîndurile de față vreau să explic cum am reușit să obținem an de an, indiferent de condițiile naturale, recolte mari la cultura griului, gîndind că experiența noastră poate fi utilă și altor cooperative agricole, încît, printr-un efort

tribuna experienței înaintate

mai ridicat al producției pe ansamblul agriculturii.Din 1957, deci de peste 10 ani, grîul constituie principala producție marfă a cooperativei agricole din Cobadin, ceea ce-i aduce importante venituri bănești. Calea pe care am mers a fost intensificarea producției, obținîn- du-se, an de an, o recoltă tot mai mare la unitatea de suprafață. în a- nii 1962—1968, comparativ cu 1957, a scăzut greutatea specifică a suprafețelor cultivate cu cereale de la 77,5 la sută la 64,9 la sută. Corespunzător a scăzut și ponderea griului. însă, datorită sporirii recoltelor medii la hectar, a crescut atît producția globală, cît și cea marfă. în următorul tabel sînt date cîteva cifre care arată, pe ani, proporția suprafețelor cultivate cu grîu, producția globală și

fertilizare riguros întocmit pentru fiecare solă în parte.In ce privește soiurile folosite, experiențele pe care le-am întreprins pe loturile demonstrative, unde am încercat 10 soiuri, au arătat care din ele reușesc cel mai bine. Ne-am stabilit numai la soiul Bezostaia, care răsplătește cel mai bine — dintre toate soiurile pe care le-am a- vut — eforturile materiale și de muncă. Corespunzător cerințelor acestui soi am îmbunătățit tehnologia producției în sensul că folosim cantități superioare de îngrășăminte, a- cordăm mai mare atenție pregătirii terenului; asigurării unei densități optime de plante la hectar.Respectarea epocii optime de semănat este una din preocupările noastre de bază. în toamna anului trecut, lucrarea s-a executat între 28 septembrie și 5 octombrie. Orice întîrziere este păgubitoare. Pe 60 ha, din cauza unei ploi, semănatul nu s-a putut face decît după 12 octombrie. Trebuie să arăt că pe această suprafâță producția a fost diminuată cu 300 kg la hectar.Adesea sînt întrebat: cum se explică recolta mare pe care o obținem în comparație cu cea realizată în cooperativele agricole vecine ? Desigur, pe prim plan sînt măsurile tehnice. După mine, dacă lucrarea de bază — arătura — se face devreme și de calitate, bătălia este ca și cîștigată. Apoi, trebuie să te încadrezi în semănat, nate de Eu, ca

rirea recoltelor medii la hectar in
tr-un ritm constant: 1 095 kg în 1957 ;
1 800 kg — ‘
3 506 kg —Vreau să modul cum țiile acestui o recoltă mare la nivelul celui mai prielnic an din punctul de vedere al condițiilor climatice — 1967. La noi, în sudul Dobrogei, ca și în alte zone din țară, seceta s-a resimțit din plin. Intre 1 octombrie 1967 și 1 iunie 1968, precipitațiile căzute nu au depășit, pe teritoriul comunei, 180—200 mm. Lipsa de umiditate din sol a fost însoțită de o secetă atmosferică foarte accentuată. Efectele negative ale secetei au fost însă diminuate de măsurile pe care le-am aplicat.Experiența ne permite să afirmăm că o influentă deosebită asupra recoltelor o are efectuarea la timp a lucrărilor de pregătire a terenului și de semănat și mai ales calitatea a- cestor lucrări. Noi obișnuim ca, la începerea fiecărei campanii agricole, să mergem pe cîmp împreună cu mecanizatorii și brigadierii și să executăm probe de lucrări pe suprafețe cuprinse între 5 și 10 hectare. După rezultatele care se obțin, se stabilește modul cum trebuie să se lucreze în continuare; Așa am ajuns să stabilim o agrotehnică diferențiată la cultura griului.întrucît grîul se amplasează după plante care se recoltează devreme, există posibilitatea să se facă o bună pregătire a terenului. Pentru recolta acestui an. arătura de vară s-a executat de timpuriu și la o adîncime de 28—30 cm pe 510 ha și 23—25 cm, pe 500 hectare. Necesitatea realizării unei lucrări de bună calitate cere ca arătura să se execute cît mai repede după strîngerea recoltei plantei premergătoare și chiar concomitent cu aceasta. Anul trecut, deși 50 la sută din grîu a urmat tot dună cereale păioase, arătura s-a executat în scurtă vreme deoarece, cu ajutorul a 4 tîrîșuri și al balotierelor de la S.M.T,, în decurs de 3 zile s-a eliberat terenul- de paie. Așa se face că pe data de 15 iulie aveam tot terenul pregătit pentru cultura griului. Pînă toamna, el a fost bine întreținut prin discuiri și grăpări.Creșterea simțitoare a recoltelor medii la hectar se datoreșt.e și faptului că, în ultimii 5 ani, au fost fertilizate suprafețe mari de teren cu cantități sporite de îngrășăminte chimice. Noi nu ne zgîrcim cînd este vorba de cheltuieli pentru procurarea de îngrășăminte chimice, pentru că știm, din proprie experiență, că aceste cheltuieli vor fi acoperite cu vîrf și îndesat — prin sporul de tine. Dacă în 1964 la hectar, 150 kg mice, în acest an am ajuns la o cantitate de 300 kg la' hectar. De asemenea, a crescut și raportul în favoarea îngrășămintelor azotate. Bineînțeles, în plus, folosim întreaga cantitate de gunoi de grajd de care dispunem. In toamna anului trecut s-au administrat, la cultura griului,2 060 tone gunoi de grajd pe o suprafață de 180 hectare. Fertilizarea nu se face la întîmplare, deoarece ar putea influenta negativ atît asupra producției, cît și asupra eficientei investițiilor. Avem un plan de

1960 ; 1 952 kq — 1962 ; 
1965 și 4 039 kg in 1968. mă refer mai mult la am reușit ca, în condi- an secetos, să menținem

conștiincios, colaborăm realizarea lor. De e- stabilim unde să am- ne consultăm cu totii

— cum se spune recoltă ce se ob- am dat, în medie îngrășăminte chi-
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— Faptele arată că nu ne prea putem bizui pe acești delegați. Nu ne-au ajutat să cunoaștem cel puțin sortimentele ce trebuie fabricate măcar într-o lună, ne-a relatat tov. Mina Cheiaru, șeful serviciului organizarea producției.în fond, ce chestiuni se pun în legătură cu aceste sortimente 7 O mai bună corelare — din timp — a producției de saci și folii din polietilenă. După cum ne spuneau unii ingineri din întreprindere, orice dereglare intervenită în programarea fabricației acestor produse are consecințe negative : rămîn în stoc o serie de materii prime sau chiar produse finite, scade gradul de ocupare a forței de muncă și a unor capacități de producție. Asemenea neajunsuri iau proporții, deoarece în cursul u- nei singure luni apar uneori 2—3 schimbări de sortimente.Revine, deci. îndatorirea direcției tutelare, ca și Direcției generale de aprovizionare și desfacere din ministerul amintit să reglementeze aceste neconcordanțe. să răspundă prompt unor cereri justificate din partea unităților în subordine.

general, să se realizeze un nivel tot marfă.Ponderea griului Producția totală Producția marfăAnul în totalul suprafețelor cultivate (în procente) obținută/tone livrată/tone ■
1957 36,5 1 478 5201960 33,6 1 989 6281962 37 2 420 1 6041965 32 2 869 1 8051968 32 4 080 2 330Ni se pare că cifrele înscrise în tabel sînt edificatoare. Cum am reușit totuși să realizăm această creștere a randamentului la hectar ?Pe lîngă schimbările de ordin calitativ intervenite în structura culturilor, producțiile medii au crescut simțitor datorită căutării unor soluții care au corespuns cerințelor teh-

nologice ale culturii griului. Mai ales s-au asigurat condiții corespunzătoare respectării unei rotații a culturilor pe teritoriu. La acestea s-au a- dăugat o serie de măsuri în direcția intensificării producției, cum sînt mecanizarea, aplicarea îngrășămintelor, cultivarea de soiuri superioare, toate în ansamblu avînd ca efect mă-

■ ft
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limitele timpului optim de Toate acestea sînt determi- buna organizare a munții, inginer agronom, colaborez îndeaproape cu președintele în stabilirea măsurilor organizatorice care trebuie luate pentru aplicarea celor tehnice. Lucrez din 1950 în Cobadin și din 1959 în cooperativa agricolă de aici. între mine și președinte s-au statornicit relații principiale de muncă, fiecare ne ducem la îndeplinire sarcinile strîns pentru xemplu, cînd plasăm grîul,— președintele, inginer agronom șl brigadieri — mergem pe teren, vedem starea solului și stabilim ce avem de făcut. Eu, ca inginer agronom, sînt permanent la cîmp, printre brigadieri, pentru ca să văd cum se lucrează. Este adevărat, avem brigadieri foarte buni. De exemplu, brigada a doua a realizat cea mai mare recoltă de grîu pe unitate — 4 267 kg pe 248 ha, iar pe altă suprafață de 93 ha — cîte 5 180 kg. Această brigadă este condusă de Iancu Mihai, un om cu o bună pregătire profesională care a cîștigat concursul „Cine știe agricultură cîștigă".. Cu toate acestea, prezența inginerului agronom pe teren este foarte necesară și dacă ai lipsit un moment, acest lucru se resimte.Organizarea exemplară a producției și a muncii ne-a permis ca și însămînțările din toamna acestui an să le efectuăm în bune condiții. La fel ca și anul trecut, am dat o mare atenție pregătirii terenului și fertilizării. în ziua de 5 octombrie s-a încheiat semănatul griului pe toată suprafața prevăzută de 1 100 hectare. Am făcut lucrări de bună calitate și cu aceasta un pas mare spre cîștigarea, și în 1969, a titlului de cooperativă agricolă fruntașă în cultura griului.
Vasile MARINESCU 
inginer agronom 
cooperativa agricolă Cobadin, 
județul Constanfa

SI UTILAJELOR IN CIRCUITUL PRODUCTIV
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(Urmare din pag. I)unor utilaje și instalații cu randament scăzut. Oare conducerile acestor întreprinderi și ministerele de resort nu aveau obligația ca în asemenea situații să ia măsuri grabnice pentru redistribuirea utilajelor și instalațiilor la alte unități care au realmente nevoie de ele ? Credem că în acest fel trșbuia să se procedeze și nu am fi ajuns la situații ca aceea existentă în prezent la Uzina de fibre sintetice Săvinești, unde fonduri în valoare de circa 7,3 milioane lei stau imobilizate în utilaje și instalații. unele din ele încă din anul 1962, ca urmare a modificării procesului tehnologic.în cele mai multe împrejurări însă „condamnarea" la inactivitate a unor utilaje și instalații este generată de cauze pur subiective. între acestea, cel mai adesea este întâlnită insuficienta fundamentare a anumitor lucrări de investiții. La rîndul ei, această gravă lacună — care a dus la procurarea unor utilaje ce stau nefolosite încă din momentul achiziționării — are diviziuni si subdiviziuni pe scara erorilor. Din analiza făcută a .reieșit că anumite mașini, utilaje și instalații nu pot fi utile din cauză că folosirea lor este condiționată de alte utilaje, care fie că nu există în întreprinderile respective, fie că nici nu au fost prevăzute să fie procurate. La Combinatul siderurgic Hunedoara, de exemplu, unele aruncătoare cu bare de la laminorul de benzi, în valoare de peste 800 000 lei, procurate din import, stau nefolosite încă de la achiziție, din anul 1963, întrucît lipseșc ( !) de circa 5 ani două distribuitoare hidraulice, în alte situații, s-au achiziționat u- tilaje care nu au fost niciodată necesare întreprinderilor. Așa cum este cazul unor fierbătoare de probă, în valoare de peste 750 000 lei, procurate din import încă din 1963 de către Combinatul de celuloză și hîrtie Dej.Achiziționarea, cîteodată cu totul

nejustificată, a unor mașini, utilaje și instalații cu performanțe tehnice reduse sau cu anumite deficiențe de fabricație care, bineînțeles, n-au dat randamentul scontat în exploatare, constituie de asemenea o reflectare a insuficientei fundamentări economice a investițiilor respective. Ilustrativă în acest sens este instalația pentru spalieri de vie precomprimați, în valoare de peste 2 milioane lei, de la întreprinderea de prefabricate din beton Craiova, care nu se folosește încă de la intrarea în funcțiune a unității, întrucît provoacă un procent mare de rebuturi. In asemenea situații, ca și în cazul Uzinei de alumină Oradea, care în anul 1964 a procurat pompe în valoare de 1,7 milioane lei, ce nu au dat ulterior randament, fiind în prezent propuse pentru casare, ne aflăm în fața unor acte de cheltuire fără spirit de răspundere și total neeconomicoasă a fondurilor de investiții. Desigur, cele cîteva exemple la care ne-am referit nu epuizează întreaga gamă a cauzelor care au determinat imobilizarea sau scoaterea din fluxul producției materiale a unor mașini, u- tilaje și instalații. ,Se desprinde prin urmare, cu toată claritatea, că la ora actuală • există încă un volum Important de mijloace tehnice inactive, mai „vechi" ori chiar noi, nefolosite, care imobilizează în mod nejustificat fondurile statului. Analiza întreprinsă de Banca de investiții relevă că acțiunea de redistribuire a utilajelor imobilizate se desfășoară încă destul de lent pe alocuri, că formalități inoperante și. birocratice îi ridică obstacole în cale. Dacă dorim să ducem pînă la capăt și într-un timp cît mai scurt această acțiune, este absolut necesar ca factorii din întreprinderi și mai ales din ministere direct răspunzători de soarta mijloacelor tehnice inactive să ia neîntîrziat măsuri cît mai judicioase pentru redarea acestora în circuitul producției materiale, în strînsă con-
î

formitate cu indicațiile și sarcinile trasate de conducerea de partid și de stat, depășindu-se faza studiilor și analizelor îndelungate.' Socotesc că un rol important în accelerarea redistribuirii disbonibili- tăților de mașini, utilaje și instalații inactive și în prevenirea în viitor a unor situații similare celor la care ne-am referit îl va avea aplicarea într-o perioadă apropiată a noilor reglementări privind amortizarea fondurilor fixe. Prin măsurile pe care le conțin se urmărește prevenirea achiziționării unor fonduri fixe care nu sînt necesare și. de asemenea, stimularea activizării fondurilor fixe în prezent nefolosite, prin reducerea Ia strictul necesar a perioadelor de inactivitate determinate de cauze obiective — reparații capitale, aplicarea unor măsuri tehnico-orga- nizatorice.Consider că mult s-ar înviora acțiunea de reintegrare în producție a unor mijloace tehnice nefolosite dacă s-ar reglementa posibilitatea cointeresării materiale a proiectanților, pentru cazurile în care aceștia ar include asemenea fonduri fixe în proiectele noilor investiții ce le concep, cu condiția asigurării nivelului tehnic corespunzător al investiției. îmi amintesc că diverse alte propuneri în legătură cu folosirea utilajelor, mașinilor și instalațiilor inactive s-au făcut cu prilejul unor intervenții publice în presa economică și cotidiană ale diferiților specialiști pe . marginea acestei chestiuni. Cert este că propuneri se vor mai face și în viitor. Un lucru rămîne însă esențial : sînt necesare măsuri energice și coordonate din partea întreprinderilor și ministerelor care să ducă la reactivarea rapidă a fondurilor fixe nefolosite, la redistribuirea celor care nu mai sînt necesare în anumite întreprinderi. O asemenea intervenție energică este impusă de interesele majore ale întregii economii, de însăși cerința actuală a amplificării e- ficienței activității economice.

Șl, TOTUȘI, SA FIM OPTIMLa cîteva zile după publicarea în ziarul „Scîn- teia" a articolului intitulat „Policolor" își dezamăgește beneficiarii", factori de răspundere din industria poligrafică au ținut să comunice redacției informații suplimentare în legătură cu situația care a apărut în întreprinderile pe care le coordonează, ca urmare a calității necorespunzătoare a cernelurilor de tipar produse de această uzină nouă a industriei chimice. Din partea Centralei industriei poligrafice am primit o amplă scrisoare semnată de directorul general ing. Constantin Tro- naru, în care se între altele :„Ne exprimăm gerea că, în urmaarticol, atît Ministerul Industriei Chimice cît și conducerea uzinei „Poli- color" vor lua într-adevăr măsurile necesare pentru ca cernelurile poligrafice, materie primă de bază pentru obținerea unor tipărituri de calitate superioară, să ajungă să fie fabricate cu caracteristicile tehnice solicitate de procesele de imprimare din poligrafie. Din punctul nostru de vedere asigurăm că voiri da, atît u- zinei cît și Laboratorului central de cercetări pen-

spune.convin- acestui

tru lacuri și cerneluri, care au primit sarcina rezolvării deficiențelor calitative ale cernelurilor, tot sprijinul în efectuarea noilor experimentări ce le preconizează, pentru ca în cel mai scurt timp concluziile acestor experimentări să se materializeze în buna calitate a cernelurilor de tipar.Dorim însă cu această ocazie să precizăm unele probleme de care trebuie să se țină seama atunci cînd se analizează situația actuală a calității cer-' nelurilor de tipar livrate de noua uzină „Policolor'. Experimentările noilor cerneluri au început încă în toamna anului trecut, înainte de intrarea în funcțiune a noii uzine, pe baza primelor probe tehnologice, acestea fiind organizate sub supravegherea unor comisii comune de specialiști ai industriei poligrafice și ai Ministerului Industriei Chimice. Rezultatele acestor experimentări au fost în general bune, comportarea probelor de cerneluri în procesul de imprimare fiind în cea mai mare parte din cazuri corespunzătoare, ceea ce a permis uzinei „Policolor" asimilarea produselor respective.In primele luni de fa-

cu

bricație, noua unitate a livrat întreprinderilor poligrafice cerneluri în general de calitate bună, astfel încît a fost posibilă întreruperea activității în acest domeniu a vechii fabrici de cerneluri de tipar „Aurora", singurul furnizor pentru- asemenea materiale ră- mînînd uzina „Policolor”. Pornind de la premisa că noile sorturi de cerneluri sînt calitativ superioare, încă din primele luni ale acestui an prețurile cernelurilor de tipar au fost majorate în mediepeste 40 la sută, ceea ce a generat pe ansamblul industriei poligrafice o creștere a costurilor de fabricație în 1968 cu circa 9 milioane leiîn mod paradoxal, o dată cu majorarea prețurilor cernelurilor de tipar, calitatea acestora a scăzut simțitor atît față de probele experimentate, cît și față de cernelurile livrate în prima perioadă de funcționare a uzinei, creîndu-se nenumărate dificultăți în activitatea de producție a întreprinderilor poligrafice, cu e- fecte deosebit de negative asupra calității produselor imprimate : ziare, reviste, cărți. în același timp însă s-au ivit greutăți și în ce privește livrarea cantitativă și pe

sortimente a unor cerneluri, ajungîndu-se uneori la situații deosebit de grave pentru unele întreprinderi poligrafice. Pentru a imprima ziarul cotidian de la Suceava, de exemplu, datorită nelivră- rilor de cerneală am fost nevoiți să transportăm cerneală de la întreprinderea poligrafică din Baia Mare, care întîmplător 'dispunea de unele rezerve.'Deși rezultatele colaborării de pînă acum dintre industria poligrafică și Ministerul Industriei Chimice, respectiv uzina „Policolor", pe linia îmbunătățirii calității cerne- lurilor de tipar, nu ne îndreptățesc să fim optimiști în ce privește măsurile preconizate de ultimii pentru lichidarea deficiențelor existente, ne exprimăm gerea că Ministerul mice, decolor" și Laboratorul central de cercetări pentru lacuri și cerneluri vor identifica în cel mai scurt timp acele măsuri tehnice în stare să rezolve definitiv problema calității cernelurilor de tipar, astfel încît speranțele noastre, ale poligrafiștilor, de a lucra cu cerneluri de tipar corespunzătoare, să se justifice pe deplin".

totuși convin- specialiștii din Industriei Chila uzina „Poli-
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După cum se știe, în viața școlară a debutat în a- ceasă toamnă o nouă clasă— clasa a Xll-a — repre- zentînd anul de încheiere a studiului liceal de cultură generală. Organizarea acestei clase a coincis în mod firesc cu preocuparea forurilor centrale de învă- țămînt pentru elaborarea programelor șl manualelor necesare pentru determinarea conținutului lor în coordonatele reale ale procesului instructiv-educativ din întregul ciclu de studiu liceal.S-ar părea că timpul care 
a trecut de la deschiderea anului școlar — abia o lună— ar fi insuficient pentru 
a face unele constatări cît de cît temeinice, cuprinzătoare. Cu toate acestea, numeroși profesori care predau la clasa a Xll-a ne-au semnalat — prin scrisori sau venind direct la redacție — o serie întreagă de neajunsuri și greutăți pe care le întîmpină la catedră datorită conținutului — insuficient chibzuit și echilibrat — al unora dintre programe.— Ca pedagog șl educator nu poți decît să saluți și să subscrii la situarea studiului liceal în actualitatea științifică și culturală contemporană după care s-au ghidat autorii programelor — a început prin a ne spune profesorul Gheor- ghe Călugărița, de la liceul „Nicolae Bălcescu" din București. Dar, după părerea mea, introducerea în studiu a noțiunilor noi, moderne, fie ele sub forma de discipline, capitole sau lecții, trebuia precedată de elaborarea atentă a instrumentelor de lucru și, bineînțeles, de pregătirea temeinică a profesorilor pentru a le preda elevilor. Cum s-a procedat însă în cazul matematicii ? Au fost Introduse discipline noi — algebra superioară, calculul probabilităților și elemente de statistică — iar la analiză tema — ecuații diferențiale. Aceste discipline conțin foarte multe definiții. termeni noi și greu accesibili, elemente foarte dificil de înțeles pentru elevi, de expus pentru profesori. Pregătirea prealabilă făcută profesorilor, la cursurile de perfecționare din timpul verii, a fost extrem de sumară și generală, departe de cerințele concrete ale predării lecțiilor. Pentru a veni în ajutorul profesorilor, Societatea de matematică organizează săptămînal, în Capitală șl cîteva filiale ale sale din țară, lecții metodice. Cum se vor descurca însă profesorii din localitățile mai mici, de la sate 1 Nu va rezulta de aici o diferențiere în pregătirea la matematică a absolvenților clasei a Xll-a în confruntările bacalaureatului sau ale concursului de admitere în facultăți T

în aceeași ordine de idei, într-o amplă scrisoare a- dresată redacției, prof. Dal- vina Bergheanu, de la liceul bucureștean „Spiru Haret", relevă „conținutul abstract al programei și manualului de algebră, care nu ține seama de bagajul de cunoștințe al elevilor șl nici de puterea lor de înțelegere". „Acest manual — se arată în scrisoare — cît și altele de la clasele secției reale recomandă elevilor, pentru a aprofunda mate-

rla, cursurile de la facultatea de matematici și de la' politehnică. Că s-a lucrat în pripă, fără prea mult discernămînt, se vede și din exemplul programei și manualului de analiză matematică. La două săp- tămîni de la apariție, adică pe la 9 septembrie, s-a constatat că jumătatea a doua a cărții nu este utilizabilă în liceu și s-a scos din uz, renunțîndu-se și la capitolul mecanică din programă".La rîndul lor, profesori de chimie semnalează că în programă și manual nu sînt subliniate capitolele de bază, reprezentanții principali din diferitele grupe de substanțe, nu sînt a- proape deloc reliefate utilizările substanțelor respective mie, lele.spus în Industrie și econo- în viața de toate zi- „Este adevărat — au interlocutorii — unele

doar In cîteva fraze — 18 poeți, 17 prozatori, 12 dramaturgi, 25 de critici, și, bineînțeles, tot ce a a mai rămas din anul trecut, adică vreo 80 de autori. De teama, probabil, să nu fie acuzați de lipsă de receptivitate la nou, de teama ca școala să nu fie considerată „muzeu", alcătuitorii au fost prea generoși în împărțirea dreptului — drept clasic — ca un autor să fie studiat în școală. Ca urmare, programa a fost încărcată în așa măsură îneît ar putea fi confundată cu un dicționar literar contemporan, cu tot ceea ce se experimentează pe arena literară. Parcurgi lista și nici nu știi ce să mai crezi. Ce criterii au putut să stea la baza selecției pentru alcătuirea programei ? Ce B-a urmărit ?“ în aceeași ordine de Idei, profesoarele,
anchetă pedagogică

manuale poartă semnătura unor personalități de prestigiu din viața științifică a țării și faptul acesta este cu totul în folosul școlii. Dar acești autori prestigioși sînt obișnuiți cu studenții, cu stilul de muncă universitar, sensibil diferit de cel liceal. Colaborarea cu profesori de liceu ar aduce manualelor lor acel element de accesibilitate și sistematizare didactică specific lucrului cu elevii".■ în plus, noutățile introduse în programe — la fizică, matematică, chimie — n-au fost corelate în chip firesc cu materia predata elevilor de-a lungul întregului ciclu liceal, la aceeași disciplină sau la discipline înrudite.Cele mai multe observații au ca obiect volumul extrem de mare și de eterogen al cunoștințelor prevăzute într-o serie de programe, în manualele respective. Iată ce ne scrie, în această privință, profesoara Elena Apostolescu, de la liceul „Mihai Viteazul" din București : „Cu fiecare an ce aduce o nouă programă și un nou manual sporește uimirea și nedumerirea profesorului de literatură română. Pledasem pentru prelungirea duratei Instrucției în liceu la 12 ani, sperînd că acesta ne va da, în sfîrșit, posibilitatea unei mai profunde și subtile studieri a fenomenului literar autohton, nădăjduisem că astfel vom găsi răgazul să transmitem elevilor ceva din vibrarea interioară pe care i-o trezește contactul cu valorile autentice ale patriei sale. Dar speranța nu s-a înde- . plinit. Sporirii timpului de studiu l-a urmat o umflare excesivă a volumului cunoștințelor, includerea în programe a unui mare număr de autori, opere, curente literare etc. în cadrul ultimului an de liceu, de exemplu, cînd viitorii absolvenți sînt presați și de grija acumulării unei temeinice pregătiri și la alte discipline, în vederea bacalaureatului și a concursului de admitere în facultăți, numai în cadrul orelor de limba română le vor fi prezentați — mai amplu sau

de limba română Marla Pavnotescu și Lăcrămioara Dișli, aducînd în discuție punctul de vedere și observațiile întemeiate ale e- levilor, au menționat că volumul mare de cunoștințe împinge la studiu de suprafață care nu marchează elementele esențiale, la lipsa de analiză sau la analiza superficială a fenomenului literar, a operelor prezentate, a culmilor reprezentative pentru o epocă, pentru un gen literar.— Una din cauzele principale ale acestui volum exagerat de cunoștințe care se predau elevilor în liceu, a aglomerării programelor și manualelor — este de părere prof. Ioana Cosma, directoarea liceului „Nicolae Bălcescu" — poate fi pusă și pe seama faptului că uneori se uită că liceul este o școală de cultură generală, tinzîndu-se — la unele materii — spre o cultură de specialitate avansată. Așa se face că materia predată în clasa a Xll-a este foarte grea, depășind adesea nivelul de înțelegere al vîrstei și pregătirii elevilor, că se merge mai mult pe studiu abstract, în dauna exemplificării, exersării, experimentării de laborator, atît de necesare înțelegerii noțiunilor, însușirii lor temeinice. Adeseori în cancelarie, în discuțiile profesorilor îl aud spunînd „trebuie să mergem în galop", „sînt în criză de timp", „lucrez pe nerăsuflate1.1, toate acestea exprimînd dificultățile ivite din cauza ne- concordanței dintre volumul de cunoștințe și timpul afectat predării lor. Și, să nu uităm că profesorii liceului nostru sînt cadre didactice cu o foarte bună pregătire profesională, cu bogată experiență pedagogică, cu multiple posibilități de informare și documentare științifică și metodică. Dificultățile sînt cu atît mai mari, cred, în ca- ■ zul profesorilor mai tineri, mai neexperimentați, de la școlile din orașele mici, de la sate.Cu toate că este vorba de programele și manualele unei clase noi, așa cum arătau și interlocutorii noș-

CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ CU RECTORIIINSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR
La Casa Universitarilor din 

București au avut loc, vineri, 
lucrările consfătuirii cu rec
torii institufiilor de invăță- 
mînt superior din întreaga 
fără, organizată de Ministerul 
Invățămintului.

La consfătuire s-au dezbătut 
probleme legate de perfecțio
narea procesului de învăță- 
mînt, funcționarea senatelor 
universitare și a comisiilor 
profesorale, munca educativă 
în rîndul studenților, îmbună
tățirea activității de selecțio
nare și promovare a persona
lului didactic.

In ultima parte a consfătui
rii au fost analizate proble
mele dezvoltării cercetării ști
ințifice în invățămîntul supe
rior.

(Agerpres)

însemnări

ii

Palazzo

• Sala Palatului : Concert <Ie
muzică ușoară : Roddy McNeil 
(Anglia) — 20.
• Opera Română ! Travlata — 
19,30.
• Teatrul de Operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (Sala Comedia) : Regina de 
Navara — 19,30 ; (Sala Studio) : 
Topaze — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Teatr 
Powszechny din Varșovia : Nunta 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan-
dra" (Sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Un tramvai numit dorin
ță — 20 ; (Sala din str. Alex. 
Sahla nr. 76) : Sfintul Mitică Bla- 
jinu — 20. ,
o Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Hora dorințelor — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" : (Sala 
mare), Teatrul de stat din Ploiești: 
Moșii ; o noapte furtunoasă — 
19,30 ; (Sala Studio) : Fotografii 
mișcate — 20.
• Teatrul Mic : Bufonul — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" — A-
dresanțll necunoscuțl — 9,30 ;
Toate pînzele sus — 18,30.
• Teatrul Evreiesc de stat : Zece 
frați am fost — 20
• Teatrul Țăndărică (Sala 
Calea Victoriei) : Aventurile 
Plum-Plum — 17; (Sala din 
Academiei) : A fugit un tren — 17.
• Teatrul „C Tănase- (Sala Sa
voy) : Ca la Tănase — 19,30.

LA VENEȚIAAmbasadorul R. P. Po
lone la București, Jaro
mir Ocheduszko, a oferit 
vineri seara un cocteil 
cu prilejul prezenței în 
țara noastră a colectivu
lui Teatrului „Powsze- 
ckny" din Varșovia. Au 
luat parte Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Octav 
Livezeanu, vicepreședin
te al Institutului român 
pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, artiști de 
frunte ai scenei bucureș-

Floriea DINULESCU

trl, multe dintre observațiile făcute reprezintă, de fapt, probleme care fră- mîntă mai de mult corpul profesoral, forurile de în- vățămînt, opinia publică școlară. Nu o dată s-a vorbit despre necesitatea de a pune de acord programele și manualele cu timpul a- fectat în planurile de in- vățămînt predării fiecărei . discipline, despre necesitatea ca modernizarea învă- țămîntului să se facă în concordanță cu specificul de vîrstă al elevilor, cu puterea lor de înțelegere șl însușire, despre cerința ca stabilirea conținutului programelor și manualelor la fiecare disciplină în parte să se facă printr-o selecție riguroasă, științifică, obiectivă a valorilor. S-a ținut insă in prea mică măsură seama de părerile întemeiate ale profesorilor care predau la catedră.Ministerul Invățămintului 
a precizat, încă înaintea deschiderii acestui an școlar, că preocupările șl tendințele de perfecționare a programelor și manualelor pentru actuala clasă a Xll-a nu au putut depăși cadrul organizării școlii de cultură generală și a planurilor de invățămînt respective, aprobate cu cițiva ani în urmă. O perfecționare substanțială a acestora se va realiza în lumina sarcinilor trasate de Directivele C.C. al P.C.R. și de noua Lege a învățămîntu- lui. Dar, cunoașterea aprofundată a opiniilor și experienței valoroase a corpului profesoral este absolut necesară și ea va reprezenta un ajutor de preț pentru Ministerul învăță- mîntului în elaborarea planurilor, programelor și manualelor destinate tuturor claselor liceului de cultură generală.

La Constanța a avut 
loc vineri seara verni
sajul expoziției „Artă 
neagră", organizată de 
Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă. Ex
poziția grupează circa 
900 de lucrări aparți- 
nînd Muzeului de etno
grafie din Neuchatel — 
Elveția.

La Teatrul de stat din 
Satu Mare a avut loc 
vineri seara un concert 
simfonie extraordinar al 
Orchestrei filarmonice 
din localitate, la care 
•și-a dat concursul diri
jorul Radivoj Spasic din 
R.S.F. Iugoslavia. Pro
gramul a cuprins Con
certul pentru orchestră 
de Dane Skerl, în primă 
audiție, Simfonia I de 
Brahms și Concertul nr. 
1 pentru pian și orches
tră de Chopin, avînd ca 
solistă pe pianista Liana 
Șerbescu,

(Agerpres)

ventiv spectacol destinat celor mici. Sinceritatea, candoarea, valorile de sensibilitate ale jocului copilăresc inspirau și spectacolele Teatrului Tineretului din Piatra Neamț. Teatro del Ridotto, unde a fost prezentat „Vrăjitorul din Oz", era plin pînă la refuz — și cu toate că, după cum ne-au spus gazdele, basmul lui Frank Baum (dramatizat de Eduard Covall și Paul Findrihan) e mai puțin răs- pîndit în Italia, spectatorii-copii s-au lăsat purtați pe aripile închipuirii, urrhărind cu neslăbit interes o reprezentație de două ore într-o limbă necunoscută lor. Ce-i drept, lungimea textului, nu totdeauna ilustrat printr-o mișcare scenică vie, a îngreunat într-o măsură contactul cu sala. Fă- cînd această observație, primul ecou de presă, apărut în ziarul venețian „11 Gazettino" remarca în același timp „indiscutabila abilitate tehnică si remarcabila pregătire profesională" a echipei actoricești, din care făceau parte Elena Caragiu, Carmen Galin, Mitică Popescu, Constantin Cojocaru, Ion Bog ș.a.Cum era și de așteptat, marele succes de public a fost însă obținut (ca șl anul trecut la Festivalul de la Niirn- berg) cu „Afară-i vopsit gardul, înă- untru-1 leopardul" de Al. Popovicl, spectacol pe de-a-n- , tregul reprezentativ pentru bogăția șl dinamismul expresiei scenice de care e capabil colectivul din Piatra Neamț. „II Gazettino" de a doua zi dimineața îl numea pe autorul piesei „un expert al psihologiei infantile" și adăuga printre altele : „Ritmul impus comediei cu pricepere de regizorul Ion Cojar, jocul interpreților care coborau în mijlocul publicului, participarea spontană și entuziastă a spectatorilor la dialogul scenic au contribuit la succes. Copiii au fost atrași în joc, oferind ei înșiși un spectacol ----- ----------- -------------- a ior, subliniat

E greu de imaginat un oraș mai teatral decît Veneția. Totul pare a fi conceput aci în vederea spectacolului. Nu există două fațade, două balcoane sau două mansarde la fel și fiecare casă, fiecare întretăiere a străduțelor înguste, fiecare din podurile arcuite peste zecile de canale cu apă verde, tulbure, e un decor care se lasă admirat dintr-un unghi anume, pentru a sugera atmosfera întunecată a unei drame de epocă sau coloritul dulce al unei posibile povești de iubire. Lumina se filtrează prin ceața matinală, dezvăluind treptat, în tonuri pastelate, crenelurile vechilor palate și cupolele aurii ale basillcilor. Faimoasa piață San Marco e construită cu un simț savant al gradării efectelor. Dacă pătrunzi mai întîi în vastul perimetru dreptunghiular din fața biserici! San Marco, rămîi uimit de monumentalitatea simetrică a vechii și noii Procurați!, două clădiri perfect asemănătoare aflate față-n față, străjuite de nenumărate coloane impunătoare, Dar piața se prelungește în formă de L, rezervîn- du-ți surpriza în- tîlnirii cu Palatul Dogilor, fundal oarecum neverosimil al unul basm .dramatic de mare fantezie, pentru ca a- jungînd pe chei să 
ai o nouă perspectivă, vasta panoramă a marilor insule și a Lagunei pe care circulă vaporașe și motoscafe elegante. Peisajul se animă la fel de teatral prin gest, ritm, mișcare. Gestul volubil al negustorilor de la tarabele cu „fructe de mare" sau suveniruri strălucitoare. Mișcările calme dar precise ale meșterului sticlar de la Murano, care în mai puțin de un minut, ciupind cu o pensetă pasta incandescentă, modelează în fața noastră un căluț de porțelan : ni-1 prezintă, înclinîndu-se puțin, ca un actor la rampă, și primește ca o veritabilă vedetă aplauzele noastre. Ritmul gondolei lăcuite în negru, alu- necînd pe sub ferestrele micului nostru hotel ca o harfă plutitoare, de unde se aude o splendidă voce de tenor, ridicînd pe acute catifelate melodia nelipsitei canțonete ; ieșim 
pe marginea canalului să-l ovaționăm pe gondolier, iar acesta, aproape uitîndu-șl bogății clienți, face un ocol și se întoarce pentru a-și savura încă odată succesul.Acestei ambianțe spectacular» 
1 s-au integrat firesc reprezentațiile pentru copii, în care prin însuși specificul genului fabulosul joacă un rol primordial. Programînd o stagiune specială dedicată teatrului de copii, cel de-al XXVII-lea Festival Internațional de teatru în cadrul bienalei de la Veneția a dat un gir de atenție și importanță cultivării artistice a celor mai noi generații. Dacă ar fi să desprindem o idee conducătoare a acestui ciclu de spectacole (poate că nu intenționată, dar cu atît mai semnificativă prin faptul că a pornit simultan din surse diferite), ea ar fi aceea a participării directe, nemijlocite, a copiilor la actul teatral. Fotospectacolul Italian „O țară..." era conceput, scris și interpretat de băieții din clasa a V-a elementară a unei școli de la periferia orașului Torino. Trupa pariziană „Thââtre du Soleil" a prezentat o poveste creată de elevii în vîrstă de 6 pînă la 10 ani de la școala Jules-Ferry din Sar- trouville, schițele de decoruri și costume fiind desenate tot de aceștia. Cuvîntul de ordine al micro-festiva- lului pentru copii părea a fi : „hai să ne imaginăm că...“, iar acest joc de o îmbucurătoare prospețime căpăta pondere artistică prin participări prestigioase, în rîndul cărora mai amintim cunoscuta Opera dei Bura- tino din Roma sau pe celebrul regizor ceh Alfred Radok, unul din creatorii „Lanternei magice", figurînd aci în calitate de coautor al unui in

SUCCESUL
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• Vera Cruz : PATRIA — I ; 
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
• Samuraiul : REPUBLICA — 9
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,15 ME 
LODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ,
18.30 ; 20,45, MODERN — 9,30 ;
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 21.
• Fiul Iul Tarzan : LUCEAFĂRUL
— 8,30 ; 10,15 12,15 ; 14,15 ; 16,15 ;
18.15 ; 20,15, FESTIVAL -
11.15 ; 13,15 ; 15,15 ; 17,15 ;
21,15.
• Veșnicul Intirziat : CAPITOL
— 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
21, GLORIA — 9 ; 11,15 
16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS - 
în continuare ; 18,15 ; 20,30.

Lustragiul : VICTORIA — 8,45 ; 
; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
Prințesa : CENTRAL
; 13,30 ; 16 ; 20,45.
Vară capricioasă: CENTRAL

pe marginea vizitelor recente

■ Programul I
10,08 — Curs de limba spaniolă.
10.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
15.30 — Fotbal ,
17,15 — Jocurile Olimpice — Mexic 1900. Rezumatul filmat al zilei 

precedente.
Mult e dulce șl frumoasă — emisiune de limbi români. In 
cuprins : Porecle devenite nume. Prezintă Liliana Macarle ; 
Simbolul unor nume de eroi din literatura noastră. Prezintă 
Romul Munteanu ; Toponimie lirică contemporană. Prezintă 
Aurel Martin ; Antroponimic — Poșta emisiunii. Prezintă 
Alex. Graur.

19,00 — Pentru școlari : „Trepte spre măiestrie*.
19.30 — Telejurnalul de seară.

Buletinul meteorologie. 
Actualitatea in agricultură.
Tele-enciclopedla. In cuprins t Victor Hugo (I) ; CalaharI | 
Gesturi.
Retrospectivă Inedită i „Din viața nnui om in alb*.
Estrada tinereții. 
Filmul serial „Răzbunătorii*. 
Invitații noștri : Formația Instrumentală „Dik-Dik*. 
Telejurnalul de noapte.

23.30 — jocurile Olimpice — Mexic 190» — atletism.
Programul II
20,00 — Telex

— Recitalul de stmbătă seara t Soprana Lucia Stănescu 
pianistul Corneliu Gheorghiu.

— Desene animate.
— Film serial : „Forsyte Saga* (VI).
— Parada orchestrelor: Orchestra Electrecord. Dirijor 

Alexandru Imre.
— Bis... pe 18 mm. Inttlnlre cu Aiatn Barrlăre.
— închiderea emisiunii programului II.

ale conducătorilor de partid și de stat în țară

Revărsare de entuziasm
și tinerețe pe vechile

(Urmare din pag. I)întrecut în a prezenta iubiților oaspeți unele realizări cu care se mîndresc, jaloane ale drumului spre desăvîrșirea construcției socialiste. Uzina de iib're sintetice, Atelierele Nicolina, Universitatea, Teatrul Național — ca să mă refer numai la orașul meu, Iași — sînt pivoți ai acelei dezvoltări multilaterale pe care o a- sigură transpunerea în viață a politicii partidului. Dar' dincolo de mărturiile materiale ale înțelepciunii acestei politici, vizibile pretutindeni, în orașe și sate, am avut revelația forței creatoare a celei care o înfăptuiesc, am descifrat în atitudinea oamenilor ne- numărați care i-au întîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe ceilalți conducători, bucuria muncii rodnice și recunoștința, atașamentul față de partid. După mitingul din Piața Unirii, oaspeții n-au putut părăsi tribuna oficială, atît de insistente și de îndelungi au fost aclamațiile, ovațiile miilor de participanți. A fost

o concludentă adeziune do masă la politica internă și internațională a țării noastre, a Partidului Comunist Român. îmi este greu să exprim în scris, nu găsesc cuvintele capabile să exprime tensiunea emoțională a acestor clipe, bogăția de semnificații a acestei manifestări a unității intre partid și popor. Dar dacă ai văzut tinerețea nouă a locurilor și ai simțit tinerețea oamenilor, dacă ești pătruns de sensul transformărilor profunde din viața României socialiste, dacă de ia înălțimea prezentului privești viitorul acestei țări, vei înțelege care sînt resorturile intime ale entuziasmului cu care au fost în- tîmpinați pretutindeni conducătorii partidului și statului nostru.în răstimpul scurt al acestei vizite de lucru, am fost martor al maximei responsabilități cu care din tate. tele, torii cordat-o și de astă dată științei și artei, îndemnul adresat intelectualității- de a-și pune întreaga capacitate creatoare în slujba binelui și a fericirii poporului român. în ceea ce mă privește, în calitate de compozitor, aș spune că într-o perioadă in care creația artistică trece — pe plan internațional — prin frămîntări contradictorii, chemarea adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu oamenilor de artă de a pune In centrul preocupărilor lor omul, de a face ca in arta

noastră să se reflecte înfăptuirile sociale, de a crea valori care să contribuie la înarmarea spirituală a maselor dobîndesc o Însemnătate cu totul deosebită. Este de datoria noastră, a slujitorilor artei românești, de a milita pentru astfel de creații, vibrante, menite să rămină in patrimoniul culturii românești ca mărturii semnificative ale epocii pe care o trăim ți să reprezinte contribuții prestigioase in contextul artei contemporane. A- cesta va fi răspunsul nostru, al artiștilor, la încrederea și prețuirea cu care ne înconjoară partidul, Întregul popor.
sînt examinate problemele diferite domenii de activi- Aș vrea să relev, intre al- atenția pe care conducă- de partid ți de stat au ex

Forța
încrederii
maselor

(Urmare din pag. I)răspundere de la tribună, de cetățeni de cele mai diverse profesiuni ți din sectoare de activitate foarte felurite, asigurarea de unanim sprijin pentru politica ți pentru hotăririle luate de parti-

dul și statul nostru In treburile interne și externe ale patriei.Două zile, în ciuda cerului plumburiu de octombrie șl a burniței, zeci de mii de cetățeni și-au întîmpinat conducătorii cu entuziasmul ce scanda prin a- plauze nesfîrșite cuvintele rostite de la tribună sau cu urale apar- ținînd parcă unui singur glas. Buchete de flori erau aruncate in drumul mașinilor și stegulețe ftl- fîiau in mîinile copiilor și ale oamenilor de toate'vîrstele; pe balustradele balcoanelor erau așternute covoarele cele mal alese. Pe drumurile de țară, după datina veche, din loc în loc, cîte o masă așezată in fața porții in- tîmpina pe înalții oaspeți cu pline și căni cu vin nou. în cuvintele rostite se conturau fapte, realizări, angajamente. Ceea ce se spunea, pretutindeni unde am fost, răsuna hotărît și demn.Nu trebuie să fii artist ca să interpretezi aceste minunate manifestări : ele vorbesc clar despre atașamentul poporului nostru pentru partidul comunist, aprobarea politicii lui înțelepte pentru ridicarea tuturor domeniilor vieții românești la o civilizație mal înaltă.Sînt dator să mulțumesc pentru aceste momente de neuitat ce ni s-au oferit — ale gratitudinii colective, ale încrederii și ale unirii tuturor cetățenilor patriei în jurul conducerii de partid și de stat

ii

— 18,30.
• Suflete tari .(ambele serii) : LU
MINA — 9—15,45 în continuare, 
19,15.
• Totul pentru ris ; Tineretul ro
mân la Festivalul de la Sofia ; Mi- 
haela : TIMPURI NOI — 9 ; 10,30 ; 
12,15; 14; 15,45; 17,30; 19,15,; 21.
• Testamentul unul pașă : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
VOLGA — 10—14 în continuare ; 
18,15 ; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
• Trei copil minune : UNION — 
15,30 ; 18 ; 20,30, GIULEȘTI — 10 ; 
15,30'; 18 ; 20,30ții cei răi, însoțeau cu rîsete șl ex- $ •'Desene animate « UNION — 18. clamațll zgomotoase giumbușlucurile clovnului Goguță (Ion Fiscuteanu), aparițiile comice ale Leului (Cornel Nicoară), ale malmuțicăl Zoe (Lucia Dobre), ale Elefănțelului pe care-I dor măselele (Mihai Dobre) sau ale dentistului Măseluță (Iulian Voicu), cîntau împreună • cu Vînzătorul de baloane (Alexandru Lazăr), iar clovnul Septembrie (Boris Petroff), la apariția lui senzațională „din văzduh", a fost înconjurat de micii spectatori șl aclamat ca un adevărat erou al fanteziei îndrăznețe. La antrenul general au contribuit melodiile lui Vasile Veselovschi, costumele și măștile datorate lui Ștefan Hablin- schi și Mioara Buescu, și cărora „11 Gazettino" le aducea un elogiu special.Referindu-se la același spectacol, ziarul „La nazione" din Florența subliniază, printre altele, meritele regiei lui Ion Cojar, „impetuoasă, caldă și cuceritoare", ca și „dorința tuturor actorilor de a cîștiga simpatia celor mici, de a le oferi o frumoasă lecție (fără a mai vorbi de invenția de un mare efect a personajelor realizate prin intermediul enormelor măști pline de fantezie, care au dat reprezentației o savoare între absurd și ironie șl care au creat imaginea vizibilă a jocului copilăresc)".Bunele aprecieri ale d-lui Wladi- miro Dorigo, directorul Festivalului internațional de teatru, ale d-nei Rosemarie Moudoues, secretara generală a Asociației internaționale a teatrelor de copii, au confirmat reușita turneului. Spectacolele românești s-au bucurat de prezența unor cunoscut! specialiști și oameni de teatru. Prof. Giovanni Calendoli, eminent teoretician al artei scenice, s-a interesat îndeaproape, printre altele, de expoziția de schițe prezentată de scenografii Ștefan Ha- blinschi și Vladimir Popov în foaier, cu prilejul reprezentării „Vrăjitorului din Oz".Teatrul e bucurie, e sărbătoare, este însuflețită comunicare umană. Acestei idei i-au slujit actorii Teatrului Tineretului din Piatra Neamț la Veneția. Și nu numai în spectacole dar și în celelalte contacte cu gazdele italiene. Această trupă tînără, plină de temperament, de căldură și voioșie, gata mereu să dea tonul unul cîntec, șl-a cîștigat numeroși prieteni, de la copiii din cartierul Palatului Grassl, care-i recunoșteau pe interpret! pe stradă și-i salutau cu simpatie, și pînă la cetățenii din gara Veneției, ale căror aplauze și strigăte de „bravo !“ au urmărit vagonul de unde artiștii noștri își luau rămas bun, cîntînd.

Andrei BALEANU

în spectacol, iar participarea prevăzută și calculată, avivacitatea montării".într-adevăr, Imensul ________Grass! nu mal era o sală obișnuită unde unii rostesc replicile și alții le ascultă de la locurile lor. Cînd eroina piesei, fetița Moț (interpretată de Dona Cotrubaș) trecea printre șirurile de bănci, micii spectatori alergau să-1 strîngă mîinile, s-o îmbrățișeze. Copiii îl încurajau cu voce tare pe Radu (Florin Măcelarul cînd acesta își căuta sora răpită de băie-
• Mărturisirile unul domn cu ca
meră mobilată : FEROVIAR —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 21, SALA 
CINEMATECA : 10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, (bilete Ia casă).
• Aventurierii : ÎNFRĂȚIREAintre popqare — 15,30; 17,45; 
20,00.
• Planeta maimuțelor : EXCEL
SIOR — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, MIORIȚA — 9,30 ; 12 ;
15.30 ; 18 ; 20,30,
• Căderea Imperiului Roman : 
FLAMURA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• Șapte oameni de aur : DACIA
— 8—16,30, In continuare ; 
18,45 ; 21.
o A trecut o femele : BUZEȘTI
— 16,30 ; 18 ; 20,30.
• Ultima noapte a copilăriei : 
CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Neînțelesul : GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,45 ; 20,30, AU
RORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ;
20.30.
• Operațiunea San Gennaro : 
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Surprizele dragostei t ARTA — 
9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15.
• Marysia șl Napoleon : FLA
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Studiu despre femei i VITAN
— 15,30 ; 18 : 20,15.
• Vin cicliștii :
15.30.
• Jurnalul unei 
POPULAR — 18 ;
• Taffy șl vlnătorul : MUNCA — 
15,30 ; 18.
• Lady Macbeth tn Siberia: 
MUNCA — 20,15.
• Fratele doctorului Homer : 
UNIREA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un dolar găurit : MOȘILOR — 
15,30 ; 18.
• Să nu ne despărțim : MOȘILOR
— 20,30.
• Vicontele plătește polița i COS
MOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Zile de vară : FERENTARI — 
15,30 ; 18 ; 20,30.

. • Wlnnetou (seria a IlI-a) : VII
TORUL — 15,30 ; 18, DRUMUL
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20?
• Inimă de mamă : VIITORUL
20.30.
• Tarzan omul-malmuță : FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
• Piramida Zeului Soare : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18.
• Unchiul meu : PROGRESUL — 
20,30.
• Frumoasele vacanțe i LIRA — 
15,30 ; 18 ; 20.
• Roata 
15,30 : 18
• Fragil
— 20,30.
O Prin 
PACEA

Kurdlstanul sălbatec : 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.

POPULAR

ternei în alb :
20,30

sălbatici s COTROCENI

vieții i COTROCENI

O cetate dacică
descoperită pe
Cercetătorii din cadrul Muzeu

lui de istorie din Bacău au des
coperit pe terasa superioară a 
Șiretului, intre localitățile Răcă- 
tău și Pîncești, o cetățuie dacică, 
construită din lemn și prevăzută 
cu un dublu șanț de apărare. Aici 
au fost găsite arme, unelte din 
fier, monede din vremea republi
cii și imperiului roman, ceramică 
lucrată cu mina și la roată și dife
rite podoabe din argint și bronz. 
In.jurul cetății, dincolo de șanțul 
de apărare, au fost găsite urme ale

Valea Șiretului
așezării civile precum și turnuri 
(movile) în care au fost înmor- 
mîntați comandanții de oști.

Alături, de cetățile descoperite 
anterior pe Valea Șiretului, la 
Poiana—Tecuci (Piro Boridava) și 
Negri—Bacău (Sargidava), desco
perirea de la Răcătău (care după 
părerile specialiștilor ar fi cetatea 
Tamasidava) se numără printre 
cele trei cetăți pomenite în harta 
lui Ptolomeu.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii*
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PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL
V

FEDERAL PENTRU COMERȚ EXTERIOR
TelespectatorAL R.S.F. IUGOSLAVIA
la Olimpiadă

CORESPONDENTA DIN MEXICO DE LA V. PĂUNESCU
Dan DEȘLIU

(Agerpres) re-
Semnarea Acordului comercial C r on i c a zilei

ambasadei.

Toate zia- dimineață,

____ ____________ ________ Cehoslovace la București, și membri ai
17,22 m — presupunea nou record A doua, a a patra se

EMIL DRĂGĂNESCU A SECRETARULUI

și la „Estadio la Arena Me- unde boxerii bătălie furi-

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Emil Drăgănescu, a primit vineri la amiază pe secretarul federal pentru comerț exterior al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Vasil Grivcev, care face o vizită în țara noastră.La primire au participat Nicolae Nicolae, adjunct al ministrului comerțului exterior, precum și Iosef Koroșeț, secretar federal adjunct pentru comerț exterior, Iakșa Pe- trici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.

întrevederea a decurs într-o atmosferă caldă, prietenească.
★în dimineața aceleiași zile, ministrul comerțului exterior, Gheorghe Cioară, a avut o întrevedere cu Vasil Grivcev, secretar federal pentru comerț exterior al R.S.F. Iugoslavia.A participat Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.

Vineri seara a sosit In Capitală dr. Kurt Fichtner, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, președintele părții R. D. Germane în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică între Republica Socialistă România și R. D. Germană — pentru a participa la consfătuirea președinților celor două părți In comisie privind examinarea unor probleme de colaborâre și cooperare economică și tehnică de interes reciproc. Oaspetele este însoțit de Heinrich Meier, vicepreședinte al Comisiei de Stat a Planificării, și Friederich Leucht, adjunct al ministrului economiei externe.

La sosire, pe aeroportul Baneasa, erau prezenți tovarășii Emil Drăgănescu, vicepreședinte ăl Consiliului de Miniștri, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, Radu Constantinescu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, Mauriciu Novac, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Alexandru Aibescu, adjunct al ministrului comerțului exterior, și alte persoane oficiale.Au fost de față Ewald ' Moldt,ambasadorul ’ Republicii Democrate Germane la București, și membri ai ambasadei.

AFRICĂ, 
AFRICA...

pe termen lung 
româno-britanic

PLECAREA 
MINISTRULUI COMERȚULUI 

EXTERIOR 
AL R. S. CEHOSLOVACEIn urma tratativelor purtate între delegațiile română și britanică, la 18 octombrie 1968 s-a semnat la București un nou acord comercial peter- men lung — 1968—1973 — precum și listele privind schimburile de mărfuri între România și Marea Britanic pe anul 1968/1969.In baza acordului semnat, Republica Socialistă România va exporta în Marea Britanie: produse chimice, anvelope, tricotaje, confecții, țesături, mobilă, mașini și utilaje, produse alimentare și altele.La rîndul său, țara noastră va importa din Marea Britanie: echipamente industriale, instalații, mașini și utilaje, motoare cu combustie internă, avioane, produse siderurgice, chimicale, fibre artificiale și sintetice, hrană concentrată pentru ani- male-etc.Din partea română acordul a fost ’ semnat de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, iar din partea britanică de lordul Brown, ministru de stat la Ministerul Comerțului al Marii Britanii.I semnare a fost de față Vasile Rău adjunct al ministrului comerțului sxterior, Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, conducători ai unor întreprinderi românești de comerț exterior, precum și Sir John Chadwick, ambasadorul Marii Britanii la București.

După semnarea acordului, lordul 
Brown a făcut următoarea declarație : 
Sînt îneîntat că am semnat azi acest 
important document. Mă folosesc de 
ocazie pentru a exprima hotărîrea 
autorităților britanice de a face față 
în condiții mult mai bune fi avanta
joase cerințelor fi intereselor parte
nerilor români. In acest sens conside
răm că, pe parcurs, prevederile in
cluse în acord pot fi îmbunătățite 
în folosul ambelor părți. In ceea ce 
ne privește, vom acționa cu fermitate 
pentru a stimula firmele britanice să 
încheie tranzacții de vînzare-cumpă- 
rare, care să fie reciproc avantajoase. 
Numai în acest fel putem să dezvol
tăm și să adîncim colaborarea noastră 
economică la un nivel mai ridicat 
decît pînă acum. Sînt foarte recu
noscător pentru primirea ce mi-a 
fost făcută. Consider că vizita mea 
a fost deosebit de interesantă fi utilă.

★în cinstea oaspetelui, Gheorghe Cioară a oferit un dejun în saloanele Hotelului Athenee Palace.

Vineri dimineață a părăsit Capitala Vaclav Vales, ministrul comerțului exterior al R.S. Cehoslovace, care a făcut o vizită în țara noastră. La plecare, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, precum și Karel Kurka, ambasadorul R. S.
GALINA ULANOVA 
SI IOSIF RAEVSKI 

PRIMIȚI DE PREȘEDINTELE 
C.S.C.A.Președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Pompiliu Ma- covei, a primit vineri dimineața pe Galina Ulanova, artistă a poporului din U.R.S.S., și pe regizorul Iosif Raevski, de la Teatrul Mhat din Moscova, artist al poporului din R.S.F.S. Rusă, care ne vizitează țara cu prilejul Zilelor culturii sovietice. La întrevedere au luat parte reprezentanți ai ambasadei Uniunii Sovietice la București.

După-amiază, lordul Brown s-a în- tîlnit în cadrul unei conferințe de presă cu reprezentanți ai presei centrale, ai Agenției „Agerpres", ai Radiotelevi- ziunii și ai unor publicații economice.
PLECAREA DELEGAȚIEI 

COMITETULUI FEMEILOR !?i 
SOVIETICE

Consiliului Național al Femeilor. La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspetele au fost conduse de Maria Ciocan, secretara Consiliului Național al Femeilor, șl alte membre ale comitetului executiv. Au fost prezenți A. V. Basov, ambasadorul U.R.S.S. la București, cu soția, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 și 22 octombrie. In țară : vreme în general frumoasă, mai ales în sudul țării. Cer variabil. în nordul și estul țării vor cădea ploi locale. In rest,

ploi izolate. Vmtul va sufla slab pînă la potrivit. Temperatura în scădere ușoară în nordul țării. Minimele vor fi cuprinse între zero și 10 grade, iar maximele între 12 și 22 de grade. Ceață locală dimineața. In București : vreme în general frumoasă, cu cerul variabil. Vînt slab pînă la potrivit, predominînd din sectorul vestic. Temperatura ușor variabilă. Ceață slabă dimineața.

★Ministrul industriei construcțiilor, Dumitru Mosora, va lua parte la festivitatea inaugurării Tîrgului industrial internațional de la Cairo. In acest scop el a părăsit Capitala vineri după-amiază. Printre persoanele oficiale aflate la aeroport a fost prezent Moustapha Moukhtar, ambasadorul Republicii Arabe Unite la București.
★Doamna Farîdeh Diba, vicepreședintă a organizației femeilor din Iran, mama majestății sale Farah, și persoanele care o însoțesc au făcut vineri dimineața o vizită în orașul Brașov. La amiază, Constantin Cîrțînă, primarul municipiului, a oferit un dejun în cinstea oaspetelor. După-amiază, doamna Farideh Diba a vizitat Biserica Neagră, monumente istorice din oraș și Liceul „Unirea".
★Vineri seara a sosit în București o delegație a Camerei de Comerț din Filipine, condusă de Teopisto Guin- . gona, președintele Camerei de Comerț, pentru a purta tratative comerciale. La sosire, pe aeroportul- Băneasa, oaspeții au fost întîmpinați de Hristache Zambeti, vicepreșe- Comerț, de funcționari superiori din Ministerul Comerțului Exterior.

Vineri dimineața a părăsit Capitala delegația Comitetului femeilor sovietice, care, la invitația Consiliului Național al Femeilor, a făcut o vizită în țara noastră. Din delegație au făcut parte Mihailovna Lilia Per-,. ... ,filova, Andreevna Âha’ Grinenko,dinte.țal Camerei de membre ale prezidiului Comitetului femeilor sovietice, Vasilievna Ana Șugaeva, șef de secție la Comitetul femeilor sovietice. In timpul șederii în țara noastră oaspetele au vizitat obiective economice și social-cultu- rale din județele Brașov, Neamț și Bacău și din municipiul București și au avut convorbiri cu membre ale comitetelor și- comisiilor femeilor din județele vizitate. Delegația a fost primită de Suzana Gâdea, președinta

Dacă atleții suferă, în Ciudad de Mexico, din cauza altitudinii • și implicit a lipsei de oxigen, noi, gazetarii, suferim din cauza distanțelor enorme de la o bază sportivă la alta și desigur și a mijloacelor de transport rapide. Un drum de la hotelul Maria Isabel, în care locuim, la „Estadio ’68“ este aproape egal, ca timp (și ' pe jumătate, ca distantă), cu o călătorie București—Ploiești. Or, în aceste zile pline, cînd ai dori să fii ■ ' “ ' ’•’68“ și xico, dau o bundă pentru întîieta- te, sau la „Sala de Armas" din complexul Magdalena Mix- huca, unde au loc „turnirurile olimpice", simpla încercare de a cuprinde două locuri de concurs, în aceeași zi, prelungește voiajul pînă la... Brașov.Si totuși, joi, spre exemplu, în fața multiplelor tentații, nu se putea să fi renunțat de a fi pe „Estadio ’68“, unde recordurile mondiale sau olimpice au fost făcute literalmente țăndări. Finala „săriturii cangurului", triplul salt, a avut o desfășurare plină de neprevăzut. Nici nuapuca bine publicul (și sportivul în cauză) să-și revină urma realizării „Mejoro limpico" dial",, și înregistra zare totală. Giuseppe Gentile a intrat în finală cu mina omului mulțumit de viață: doar posesorul ce- mai fantastice ci- obținute pînă

de pe unui Record O- sau „Mun- performanța o devalorî-

miercuri (17,10 m) în calificări.rele de . .ce apar în Ciudad de Mexico, îi rezervaseră locul de cinste, făcîndu-i o publicitate cel puțin egală cu cea a faimoasei „Cervez Corona" (un fel de bere, nu prea căutată, din• moment ce întreg o- rașul este împînzit cu reclama ei). De! altfel, acum Gentile a ținut să sporească as- ceridentul moral asupra adversarilor, sărind chiar din prima încercare ceea ce «lecl un mondial ! treia și rie de încercări nu a- nunțau nimic deosebit, toată lumea părînd împăcată cu soarta. E- venimentele au început să se precipite de abia de la a cin- cea serie de încercări, cînd tînărul brazilian Nelson Prudencio demn succesor al lebrului campion limpic Aldemar Silva — a sărit neașteptate 17,27 stupefiindu-1 în primul rînd pe Gentile.„Mă rog, mă mulțumesc și cu argintul” — și-o fi zis în sinea sa fostul recordman mondial de douăzeci și patru de ore, fără să bănuiască drama care va urma : coborîrea a- bruptă pe locul al treilea, trecînd de la strălucirea auriilui și a argintului la culoarea mată a bronzului. Cauza 7 Saltul senzațional al • tînărului sportiv sovietic Viktor Saneev : 17,39 m; Fără^ nici un dubiu, performanța lui Saneev poa- fi pusă alături de

ce- o- DaP9 m,

acel 9”9 pe suta de metri și de acel cord-spectacol al englezului Hemmery — 48”1 la 400 m garduri. Saneev a venit în orașul Olimpiadei creditat cu modesta (acum) performanță de 16,87 m și se întoarce acasă cu umerii „împovărați" de medalia de aur și, mai ales, de acest fantastic 17,39 m. Ciochină al nostru, resimțind vizibil vechiul accident de la picior, a încheiat greu concursul, pe locul 13...Dar, fără îndoială, 90 la sută dintre zecile de mii de spectatori de pe „Estadio" au așteptat și apoi au urmărit cu sufletul la gură magnifica finală de la 5 000 m, în care era reeditat duelul munte-șes început duminică, la 10 000 m. (televizorul v-a dat posibilitatea, cred, de a urmări și dv. întrecerea). „în sfîrșit, a fost respectată ierarhia" — ne-a declarat tunisianul Gammoudi, zîmbind, la începutul tradiționalei conferințe de presă pe care o dă fiecare campion o- limpic, imediat după... încoronare.Sarabanda recordurilor de la atletism a declanșat parcă pofta de mari performanțe și la natație. In finalele ștafetelor de 4x100 m liber (masculin) și 4x100 m mixt (feminin) — cu care s-a inaugurat competiția de înot, echipele S.U.A. au stabilit două noi recorduri mondiale și olimpice, (cu 3’31”7/10 șl respectiv 4’28”3/10),' iar ștafeta masculină a U.R.S.S. un nou record european, cu 3’34”2/10

După două ore de monoto
nie, în care, volens-nolens, am 
devenit specialiști în aruncarea 
ciocanului, învățînd absolut to
tul, de la tehnica piruetei la 
împăturirea treningului — pe 
cînd în preajmă se doborau re
corduri mondiale și se înregis
trau surprize de proporții (eșecul Ritei Schmidt la înălțime) 
— micul ecran ne-a oferit, în 
fine, o compensație substanția
lă. Cea mai pasionantă cursă 
de 5 000 m din istoria J.O.

Meciul „Testul lumii" —„noul 
val african" părea să se echili
breze prin prezențele presti
gioase ale lui Clarice, Wadoux și Norpoth. L-am văzut pe ce
lebrul alergător solitar făcînd 
eforturi eroice pentru a destră
ma „rețeaua neagră", pentru a 
impune cursei acel ritm infer
nal, căruia nu i-au rezistat ma
joritatea campionilor contempo
rani. L-am văzut apoi pe Wa
doux, replica modernă a ma
relui Paavo Nurmi, încercînd 
să-și mențină poziția fruntașă, 
pentru a plasa în final sprin
tul său legendar. L-am văzut, 
în sfîrșit, pe Martinez, mexica
nul cu șapte vieți, lansîndu-se 
într-o ultimă și desperată ten
tativă, în penultimul tur, a- 
tunci cînd Clarke și Wadoux . 
erau iremediabil pierduți, iar '■ 
Norpoth, recordmanul Europei, 
abandonase, sleit de puteri. To
tul a fost însă zadarnic. Cuplul 
Temu-Keino a respins cu fa
cilitate atac după atac, îndrep- 
tîndu-se către firul de la so
sire — ultimul adversar... alb, 
în această întrecere de neuitat. 
'Atunci, ivit ca ' din pămînt, a 
țîșnit Mohamed Gammoudi, sim
paticul nostru vizitator de astă- 
vară. Un duel piept la piept cu 
Keino, pe întreaga linie dreap
tă, un scurt moment de slăbi
ciune, la douăzeci de metri de 
țintă — în fine, cînd nimeni 
nu se mai aștepta, acea zvîc- 
nire supremă, prin care i-a 
smuls kenyanului două biete ze
cimi de secundă, echivalente cu 
diferența între aur și argint...

Dacă oamenii platourilor 
înalte n-au izbutit să reediteze 
succesul de la 10 000 m. Africa, 
noua forță pe arena atletismu
lui mondial, are totuși, în per
soana lui Gammoudi, un Zato- 
pek sui-generis!(Agerpres)

LOTOtragerea din 18 octombrie 19685 28 8 77 70 43 50 ît 60 88 42 54 Fond de premii: 858 119 lei.
CARNET OLIMPIC

0 PASIONANTĂ RE
VANȘĂ

(Urmare x din pag. I)cea mai intensă apare nu în zonele cu mari greutăți de trafic (șoseaua Alexandriei, Colentina, Ștefan cel Mare, Calea Griviței etc) ci în zonele cu circulația cea mai bine organizată (Bulevardul Ana Ipătescu, Magistrala Nord-Sud).— Mi-e pur și simplu frică să divulg aceste rezultate, ca nu cumva, gospodarii orașului și mai ales cei de la întreprinderea de drumuri să nu găsească un motiv suplimentar pentru a ne lăsa în gropi și strangulări de tra'fic.— Puteți cita aceste rezultate fără nici o teamă. Miliția știe prea bine că lucrul care contează în primul rînd este evitarea accidentelor. Or, pe arterele mai bine organizate, numărul nenorocirilor e mai mic. Acest mare avantaj — scăderea proporției de accidente — se plătește prin mărirea stării de încordare a șoferului, tocmai pentru că se află pe o porțiune unde e obligat să fie mai a- tent, prin faptul că e o reglementare mai amănunțită și o supraveghere mai intensă. în momentul cînd arterele bine reglementate nu vor mai părea excepții, profesioniștii — care s-au format în condiții cînd circulația era mai puțin aglomerată și mai spontană — poate se vor acomoda mai bine. Apoi, nu orice reglementare înseamnă neapărat o îmbunătățire. De pildă, orice stop reprezintă — atunci cînd șoferul ia din nou startul — o intensificare a bătăilor inimii sale cu 30—50 bătăi pe minut, creștere bruscă ce se menține între 3 și 5 secunde.— Rezultă că reglementarea Ideală nu e stopul, ci pasarelele în genul aceleia care se face la Sfîntu Gheor- ghe.— Concluziile principale nu merg în această direcție, ci Mă refer nu numai feri, ci și la alte profesii, că pagube generalitățile nu le corespund destul de surătorile exacte. Duceți-vă la un magazin să vă cumpărați un televizor sau chiar o ^simplă lampă de radio. Deși cunoaș'tem marca televizorului și avem garanție pentru el, e de neconceput să-l cumpărăm fără să-i facem o probă. Totuși la un organism mult mai complicat și mai de preț — mă refer la organismul o- mului — facem în multe domenii angajări jără să recurgem la o testare exactă. Unul din scopurile noastre, în fiziologia muncii, este de a elabora asemenea teste, de maximă eficacitate și simplitate. In cazul unul motor complicat sau al unui vas de pescuit, poți cumpăra un aparataj care pe moment merge perfect și abia după ani își scoate la iveală cusururile; la fel, în unele meserii.

la om. la șo- Provoa- cărora des mă-

poți angaja un om perfect sănătos și în numai cîțiva ani să-1 pensionezi pentru boală, pe cînd, dacă îl îndrumai de la început în altă meserie, fie ea excepțional de grea, dar potrivită pentru organismul lui, mai fi putut lucra încă douăzeci ani.— Nu mă îndoiesc că un savant dumneavoastră sau alți cercetători pot face o testare 90 la sută sigură. Dar unii practicieni ai producției, așa cum îi cunosc eu, ar putea răspunde că nu pot face rost de academicieni pentru a face testarea în fiecare caz cînd au de angajat un muncitor.— Doctorul Liviu Moldovean șl doctorul V. Porumbeanu sînt medici la policlinica de ramură minieră, împreună cu inginerul Mitică. Vraciu, de la mina Săsar, ei au testat 32 de mineri, dîndu-le patru feluri de note care mergeau de la insuficient la foarte bine : aceste note arătau cum se va comporta în producție viitorul miner. Pe urmă, după șase luni, minerii respectivi au primit note de la șefii lor din producție. Or, notările au corespuns în proporție de 84 la sută : doi notați la test cu insuficient au primit suficient, un suficient a primit bine și doi bine au •primit foarte bine, restul de 27, exact cît se prevăzuse. Deci testul a fost puțin mai sever, dar a corespuns așteptărilor și chiar le-a depășit.— Să sperăm că aceia care au dat notele din producție nu cunoșteau notele de la teste. In ce au constat a- ceste teste 7 Vreau să spun, cît timp- și cîtă muncă înghit ele, cîte investiții 7— Judecați singur ! Să enumerăm testele. Un test de atenție durează trei minute și constă în bifarea anumitor figuri desenate pe o foaie de hîrtie. Unul de îndemînare, trei minute, cu utilaj poate mai ieftin și mai simplu decît jucăriile care se vînd în magazine. Unul de gîndire tehnică minimă : alegerea uneltelor dintr-o gamă care se pune în fața candidatului. Unul de apreciere a unor culori, a luminozității lor etc. Mai complex e numai ultimul, de examinare a personalității prin discuții, pentru a aprecia comportarea la. situații neprevăzute sau periculoase. Doctorii citați mai sus ne-au trimis o comunicare care a fost prezentată cu succes în cadrul consfătuirii noastre din 14 octombrie. Vedeți deci că prin „investiții" cum ar fi o foaie de hîrtie cu jocuri se pot evita multe pierderi.— M-ați convins, numai că acestea sînt teste psihologice. înțeleg că ați vrut să-i încurajați pe colegii mai tineri din Baia Mare, dar poate ne spuneți ceva și despre latura fiziolo1- gică. De pildă, ce părere aveți despre testele aplicate muncitorilor do

ar deca

la căile ferate, In raport cu accidentele ?— Accidentele sînt modul cel mai trist în care se evidențiază — în cifre precise, de vieți omenești și de valori materiale — importanța testării aptitudinilor, stării de moment a organismului și a „abilității" pe care o au mecanismele automate de a ajuta omul sau, dimpotrivă, a-i toci atenția. Am văzut în Japonia trenuri care merg cu viteze foarte mari. Avînd preocupări în această direcție ’— și ca fiziolog și ca om care are în familie mulți ceferiști — m-am dus pînă la capătul trenului să văd locomotiva. Am avut surpriza plăcută să văd că este un Diesel românesc fabricat la Craiova. Sînt locomotive bune, dar gradul lor înalt de automatizare — faptul că nu mai cer eforturi musculare repetate — naște primejdia unei „leneviri" a atenției omului.— Nu s-ar putea face un mecanism simplu, să zicem un buton pe care mecanicul trebuie să-1 apese la intervale regulate 7 Cum nu l-a apăsat, se declanșează un semnal avertizor, etc. etc.— Firește că da. Tocmai aceasta era una din adaptările pe care le făcuseră japonezii. Pe de altă parte, măriseră, parbrizul în partea superioară, astfel ca, pe lîngă defilarea stîlpilor electrici (defilarea stîlpilor, prin monotonie, provoacă inhibiții, adormire) mecanicul să vadă o fîșie mai mare de peisaj, care să-i mărească plăcerea și atenția. In ce ne privește, am constatat, acum un an și mai bine, o seamă de deficiențe, propunînd soluții de remediere. Vechea avertizare cerea mecanicului să apese din cînd în cînd o pedală, ca un mijloc de control și autocontrol, că nu l-a furat somnul. Sistem insuficient — se putea pune o greutate pe pedală. Am propus o combinație ceva mai complicată, de butoane care trebuie apăsată pe rînd.— După cum mi-a explicat un mecanic (el afirma că se duce la lucru „ca la nuntă" — ca la o solemnitate, odihnit, spălat proaspăt, senin, lă- sînd toate grijile acasă) în domeniul feroviar e mai acută o primejdie pe care aș numi-o „chiul cu respectarea strictă a programului". Omul e aparent un model de disciplină, semnează condica Ia vreme, numai că vine la lucru gata obosit. Dacă lucrează într-un birou, moțăie fără să provoace dezastre, dar pe o locomotivă...— Cred că feroviarii, împreună cu fiziologii, au rezolvat de mult această problemă. Ajung cîteva lăsări pe vine, urmate de luarea pulsului și a tensiunii, ca să ai o primă testare a stării de odihnă sau oboseală a organismului. La cel mai mic semn suspect, intervin teste mai profunde.

Am elaborat de mulți ani o testare < precisă a oboselii și a rezistenței vii- < toare la oboseală prin măsurarea. < procentului de potasiu din sînge. In 4 general, mecanicul știe că dacă a fost < în cumetrie cu o noapte înainte, va 1 fi depistat la controlul medical, va < fi scos din cursă, trimis frumos a- < casă și va pierde și ceva bani. A- 4 ceste controale au devenit regulă și 4 au un bun efect. Impresia mea este * că de cînd s-a perfecționat acest < control cauzele probabile de acei- < dentare s-au deplasat de la meca- « nici mai sus, la dispecerat. Dis- 4 peceratul se face cu blocuri electro- < nice. Ca să analizăm chestiunea, va < trebui ca institutul nostru să-și vîre < puțin nasul în aceste blocuri. Sînt < domenii în care latura fiziologică se 4 împletește cu cea psihologică și cu 4 arta constructorului de mașini și apa- J rataje. Pentru a reveni la fiziologie, < vreau să spun că numai testele fi- < ziologice ne pot informa despre pre- < dispoziția sau călirea organismului < față de o seamă de boli specifice ’ anumitor meserii și medii (de pildă, < în legătură cu bolile minerilor, lu- < crările doctorilor N. Zamfirescu, D. < Petrescu, prof. dr. L. Danielo ș.a.). <In continuare, discuția cu fiziolo- • gul român analizează pe larg rezul- , țațele cercetărilor privind mecanicii ; de locomotivă, muncitorii de la cără- < mizi refractare și metalurgiștii care < lucrează la temperaturi ridicate. Sînt < probleme care nu interesează numai ' profesiile respective, ci au nume- ‘ roase contingențe cu viața noastră , de toate zilele. E foarte interesantă, < de pildă, o experiență la înaltă al- « titudine prin care cercetătorii au ’ comparat rezistenta la oboseală a u- ” nor sportivi și a unor tăietori de , lemne moți, un șir de măsurători din . care reieșea că oboseala e influențată < de existența sau nu a unui scop al • muncii. Din păcate, spațiul nu ne • permite să ne ocupăm de toate aceste ' probleme. . <în încheiere, acad. Benetato ne . spune: ■— E uimitor, în avalanșa de in- ' formații, cît de puțin material sigur ' există în lume cu privire la fiziolo- , gia omului deși fiziologia, într-un < fel sau altul, direct sau indirect, stă • la baza întregului nostru randament ' în muncă, a sănătății sau bolii, a bu- ’ nei dispoziții sau deprimării. Avem , foarte multe lucruri de investigat, de , măsurat, de verificat. Iar în această < imensitate de sarcini, alcătuirea prio- < rităților în fiziologia muncii o facem ’ ghidîndu-ne după cerințele actuale ’ ale vieții economice și sociale. Nu- , mai că legătura dintre știință și ț practică nu constă numai în acumu- < larea materialului științific. E rolul < practicienilor și al factorilor de răs- * pundere să foloseașcă intensiv con- < cluziile ce se desprind din cerceta- < rea științifică. /

Cu o aruncare de 73,36 m obținută în penultima încercare, sportivul maghiar Gyula Zsivotzky a tranșat în favoarea sa duelul cu vechiul său rival, sovieticul Romuald Klim, campion olimpic la Tokio. Klim, care întrecuse recordul olimpic în a patra încercare cu 73,28 m, era considerat deja învingător, dar maghiarul și-a realizat pînă la sfîrșit visul său de a cuceri mult rîvnita medalie olimpică de aur. Bună comportarea lui Lazar Lovasz, clasat înaintea unor atleți mai bine cotați pe plan internațional. Noul campion olimpic este în vîrstă de 31 de ani, are 1,90 m înălțime și o greutate de 100 kg. El este unul din „veteranii” acestei probe, cucerind în urmă cu patru ani la Tokio medalia de argint. In prezent, el este și deținătorul recordului mondial cu 73,76 m.

nostru de categorie muscă, Constantin Ciucă, a pierdut la puncte în fața polonezului Olech.
© PE PODIUMUL DE 0- 
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campion olimpic francezul Trentin (f 03” 91/100 — nou record mondial și olimpic). Medalia de argint — danezul Fred- borg ; medalia de bronz — polonezul Kieczkowskl.

: „VOI ATACAo REZKOVA 
RECORDUL LUMII'IfFinala probei feminjne de săritură în înălțime a fost cîștigată de cehoslovaca Miloslava Rezkova, care, realizînd 1,82 m, a întrecut pe săritoarele sovietice Antonina Oko- rokova și Valentina Kozîr, creditate fiecare cu 1,80 m. Deținătoarea celui mai bun rezultat din acest sezon (1,87 m) — Rita Schmidt (R. D. Germană) — nu a concurat la posibilitățile sale reale, ocupînd locul cinci cu 1,78 m. Noua campioană olimpică nu și-a ascuns surpriza de a fi cîștigat medalia de a,ur în compania unor atlete cotate cu performanțe mai bune. Ea a anunțat că își propune ca în decurs de un an (I !) să doboare recordul mondial în această probă, deținut de românca Iolanda Balaș, cu 1,91 m.

® BOLLA, STÎNGU SI COS
TA - VICTORIOȘI; CIU- 
CĂ - ELIMINAT'in cadrul turneului de lupte libere, care se desfășoară în incinta patinoarului „Insurgentes", reprezentanții țării noastre au obținut două noi victorii. La categ. 87 kg, Francisc Bolla l-a învins prin descalificare pe iranianul Mehdeizadh, iar la categ. peste 97 kg, Stefan Stîngu a obținut o frumoasă victorie prin tuș în fața francezului Uytterheaeque.In piscina olimpică din Ciudad de Mexico au continuat întrecerile concursului de natație. Luînd startul în seria a 3-a a probei de 100 m bras masculin, sportivul nostru Vasile Costa s-a clasat pe locul doi cu timpul de l’10”l/10, obținînd astfel calificarea pentru semifinalele probei.La box au început meciurile din turul doi eliminatoriu. Pugilistul

SCRIMA. — Polonezul Pawlowski a cîștigat titlul în proba de sabie, după un baraj cu sovieticul Rakita. De remarcat că ultimul a condus cu 4—3, dut cu 5—4. Medalia Tibor Pezsa (Ungaria).
HALTERE. — Primii tegoria mijlocie: 1.

O MMPI0H, cu ra ă
VMS DE... 2 KM

dar a pierde bronz :trei la ca-— Selețki (U.R.S.S.) ; 2. — Beliaev (U.R.S.S.) ; 3. — Ozimek (Polonia). Sovieticii au totalizat cîte 485 kg, — record mondial egalat. Medalia de aur a fost atribuită Iui Selețki, întrucît a cîntărit mai puțin decît Be- liaev.
CICLISM. — Probe de velodrom. 1 000 m cu start de pe loc

Ultima medalie de aur a zilei a revenit, la căderea întunericului, lui Cristoph Hohne (R. D. Germană), învingător în proba de 50 km marș, cu timpul de 4h 20’13”6/10. El a întrecut cu peste zece minute pe cîștigătorul medaliei de argint, maghiarul Antal Kiss. Deținător și al recordului mondial în această probă, Hohne este în vîrstă de 27 de ani, măsoară 1,80 m și are o greutate de 70 kg. El a ocupat loc.ul ■șase în aceeași probă olimpică cu patru ani în urmă la Tokio.
LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

ATLETA ROMÂNĂ LIA MANOLIU A CÎȘTIGAT 
TITLUL OLIMPIC Șl MEDALIA DE AUR ÎN 
PROBA DE ARUNCARE A DISCULUI. REZUL
TATUL El (58,28 M) CONSTITUIE UN NOU 
RECORD OLIMPIC.

— Ileana Silai s-a calificat în finala probei de 
800 m.

— Primele medalii Ia tir. Pistol lilier: 1. 
(U.R.S.S.) cu 562 puncte ; 2 
Vollmar (R.D.G.).

— Primele clasate la 200 m. plat: Kirszenstein 
(Polonia) 22"5 —- nou record mondial și olimpic; 
Boyle (Australia); Lenny (Australia).

— 8,90 m — un nou record mondial și olimpic 
a stabilit americanul Beamon în proba de săritură în 
lungime.

— Australianca Caird (de 16 ani) a cîștigat me
dalia de aur la 80 m garduri, cu 10"3 — nou record 
olimpic.

— Medaliat! olimpici la 400 m plai: 1. — Evans 
(S.U.A.) 43"8 — nou record mondial și olimpic; 2. — 
James (S.U.A.); 3. — Freeman (S.U.A.).

— în turul doi la lupte libere, Gh. Sîoiciu (în
vins prin tuș de bulgarul Baev) și N. Cristea (întrecut 
la puncte de sovieticul Aliev) au fost eliminați din 
concurs.

Kosîh
Mertel (R.F.G.); 3. —



al României primit
Conferința
generală

viața internațională
■ MRomânia socialistă

NEW YORK 18. ■— Trimisul Agerpres, N. 
pentru teritoriile de sub tutelă și neautonome 
cu situația din Rhodesia de sud.

Ionescii, transmite : In comitetul, 
continuă dezbaterile în legătură

Intervenția
delegatului

român
JoiLuînd cuvîntul în ședința de Joi după-amiază alături de reprezentanții Tunisiei, Republicii Mali, Malayeziei, Finlandei, Japoniei, Kenyei și ai altor țări, delegatul român Mircea Predescu a subliniat că „pe arena internațională se impun cu forță de nestăvilit aspirațiile majore ale' popoarelor — dreptul de a-și hotărî singure soarta, conform voinței și intereselor lor fundamentale, cucerirea și apărarea libertății și independenței lor naționale,' consolidarea suveranității fiecărei națiuni".Arătînd că „în întreaga sa activitate, România militează pentru respectarea independenței și suveranității naționale, a neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi a statelor și avantajului reciproc, principii ce stau la temelia dezvoltării unor relații normale, de colaborare între state", vorbitorul a declarat: „Călăuzită de aceste principii România socialistă își manifestă întreaga solidaritate cu mișcările de eliberare națională din Africa, Asia și alte regiuni ale lumii, cu noile state independente în lupta lor împotriva imperialismului și neocolonialismului, pentru dobîndi- rea și consolidarea independenței, pentru dezvoltare economică de sine stătătoare și progres social... Republica- Socialistă România se pronunță cu perseverență și energie pentru lichidarea tuturor formelor de asuprire colonială, de presiuni și ingerințe în treburile altor țări, de spoliere a bogățiilor naționale, a rodului muncii altor popoare".Exprimînd poziția României de condamnare a tuturor măsurilor de represiune, a politicii regimului ilegal de la Salisbury contra libertăților și drepturilor fundamentale ale poporului Rhodesiei de sud, precum și de sprijinire f a luptei poporului Zimbabwe pentru libertate și independență națională, delegatul român a subliniat că „gu-

vemul Republicii Socialiste România nu recunoaște regimul rasist ilegal din Rhodesia și nu întreține nici un fel de relații diplomatice, consulare, economice, comerciale sau de orice altă natură cu autoritățile de la Salisbury", în continuare, reprezentantul țării noastre a arătat că situația din Rhodesia de sud continuă să se deterioreze, că marile companii străine exploatează bogățiile acestei țări, iar principalii parteneri comerciali ai Rho- desiei refuză să îndeplinească rezoluțiile adoptate de O.N.U. De asemenea, vorbitorul a atras atenția asupra sprijinului masiv acordat regimului lui Ian Smith de unele state și în special de către Africa de Sud.„Delegația română — a declarat în încheiere Mircea Predescu — consideră că este de datoria munități mondiale, ca și ției Națiunilor Unite, de eforturile pentru curmarea siale și de apartheid duse ilegal Ian Smith, de către puterea a< gațiilor .ce-i revin în’ virtutea Cartei față de teritoriul Rhodesiei de sud, permițîndu-se astfel poporului Zimbabwe să-și făurească o viață liberă, în conformitate cu voința proprie".

întregii co- a Organiza- a-și reînnoi politicii ra- i. de regimul pentru îndeplinirea idministrantă a obli-

BELGRAD

. Ministrul de externe

de președintele ColumbieiBOGOTA. 18 .Trimisul special A- gerpres, I. lonescu, transmite : Joi a sosit la Bogota, la invitația guvernului columbian, ministrul afacerilor externe al României, Corne- Jiu Mănescu. Re aeroport el a fost întîmpinat de ministrul afacerilor interne Borrero Pastrana, ministrul apărării naționale, Gerar Ayebre Chaux, secretarul general al Președinției republicii, John Agueldo Rios, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Geman Cavalier Gaviria, directorul general al Ministerului Afacerilor Externe, Carlos Borda Mendoza, șeful ceremonialului diplomatic, Hernando Madrique Alvarez, precum și de alte persoane oficiale, numeroși ziariști și reporteri cinemato- gî af ici.In cursul aceleiași zile, ministrul de externe român a fost primit de președintele Republicii Columbia, Carlos Lleras Restrepo. A fost de față ministrul afacerilor externe al Columbiei, Alfonso Lopez Michel-

sen. Ministrul afacerilor externe al României a transmis din partea președintelui Consiliului _de Stat al Republicii Socialisteal Republicii Socialiste România, Nicolae Ceattșescu, un mesaj de salut președintelui Republicii Columbia. In cursul convorbirilor au fost trecute în revistă probleme care interesează cele două țări și unele probleme internaționale. întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.Joi seara, ministrul afacerilor externe al Columbiei, Alfonso Lopez Michelsen, a oferit o recepție în onoarea oaspetelui român. Au participat șefii misiunilor diplomatice acreditați la Bogota, reprezentanți ai vieții culturale și economice, ziariști., Din partea română au mai participat ambasadorul Mircea Ocheană și persoanele care îl însoțesc pe ministrul român al afacerilor externe în această vizită. Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
Vizita delegației Marii

TUNIS 18. — Trimisul special Agerpres, Mircea Moarcăș, transmite : In cadrul vizitei pe care o face în Tunisia, Ia invita-

Raportul prezentat 
de Mika Spiliak în 
legătură eu dezvoltarea

0

a UNESCO

O CUVÎNTARE 
A LUI A. DUBCEK

NEW YORK 18. (Agerpres). — În sala Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite a avut loc joi conferința pentru anunțarea contribuțiilor la programul Națiunilor U- nite pentru dezvoltare (P.N.U.D.) pe anul 1969, program, după cum se știe, menit să ajute țările cu-venit național redus, să poată valorifica cu mai multă eficientă potențialul lor în bogății naturale, ca și umane.In cadrul conferinței de ion deschisă de secretarul general, U au luat cuvîntul un mare de delegați, printre care și sadorul României pe lingă nile Unite, Gheorghe Diaconescu. El a subliniat că „delegația română participă la această conferință cu convingerea sinceră, că opera de a- sistență tehnică pe care o face O.N.U. reprezintă o formă de' cooperare multilaterală. în măsură să favorizeze progresul economic al tuturor țărilor și. cu deosebire, al celor în curs de dezvoltare". Anunțînd, în numele guvernului român că pentru anul 1969 România va spori contribuția sa la orogramul de dezvoltare al Națiunilor Unite la suma de 1 000 000 lei, din care 10 la sută în monedă convertibilă, în raport cu 900 000 lei în 1968. reprezentantul tării noastre si-a exprimat speranța că această conferință va marca un nou jalon pe calea dezvoltării resurselor financiare și a extinderii activităților de asistentă tehnică întreprinse de O.N.U.. și la care România este dispusă să participe din plin.

BELGRAD 18 (Agerpres). — In raportul cu privire la planul de dezvoltare a economie' naționale iugoslave pe o perioadă de trei ani prezentat la ședința comună a Vece'or Federală și Economică ale R.S.F Iugoslavia. Mika Spiliak, președintele Vecei Executive Federale, a arătat că in primii ani ai reformei economia țării a trebuit să facă mari eforturi intrînd într-o etapă calitativ nouă Economia națională s-a. dezvoltat puternic și corespunde nivelului prevăzut pentru al treilea an al planului de dezvoltare pe termen mediu. El a arătai că în perioada analizată în general a fost acceptată concepția potrivit căreia trebuie să se meargă în continuar3 în direcția trasată de reforma e- •conomicâ și să se mențină stra tegia de bază a pianului ca fundament pentru politica economică în perioada următoare.Președintele Vecei Executive Federale a vorbit apoi despre re-

zultatele bune obținute în domeniul nivelului de trai a! populației, arătînd că în acești trei ani a crescut anual cu 15—18 la sută consumul la acele produse care caracterizează un standard de viață superior.Referindu-se Ia importanța exporturilor ca factor de care depinde într-o măsură hotârîtoare succesul reformei și îndeplinirea planului, vorbitorulr, a subliniat că se va face totul pentru dezvoltarea schimburilor eu toate țările, regiunile și grupările economice, în acest scop, sînt in curs de des fășurare tratative cu Piața comună pentru a se înlătura barierele existente, se duc crete cu unele țări Vest.Spiliak a arătat gricolă a crescutfață de media obținută în perioada ,1964/1.965, ceea ce a făcut posibil să se renunțe la importul de produse agricole.

ția Adunării Naționale tunisiene, delegația parlamentară română, în frunte cu președintele M.A.N., Ștefan Voitec, a avut vineri dimineață o întrevedere cu secretarul de stat al afacerilor externe al Tunisiei, Habib Bourguiba jr. Parlamentarii români au fost însoțiți de Nicolae Sipoș, ambasadorul României la Tunis.In cadrul întrevederii, ministrul de externe tunisian a subliniat contribuția pe care vizita delegației parlamentare române o aduce la dezvoltarea prieteniei dintre cele două țări, Habib Bourguiba jr. a e- vocat totodată, amintirea plăcută lăsată de vizita sa în România și contactele-colegiale și utile avute în ultima perioadă cp ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu.. întrevederea, s-a. desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate.Tot în cursul dimineții, oaspeții români au vizitat o parte din ruinele romane ale Carta-ginei de odinioară. .Vineri după-amiază, membrii delegației parlamentare române au Părăsit Tunisul plecînd într-o călătorie de două zile prin țară.

PARIS 18. — Corespondentul A- gerpres. Al. Gheorghiu, transmite: Lucrările sesiunii Conferinței generale UNESCO continuă la Paris, • atît în ședințe plenare, cît și pe comisii. In cadrul Comisiei Programului, una din cele două principale comisii ale Conferinței generale, a fost constituit un comitet de rezoluții în care au fost aleși reprezentanți ai Angliei, Libanului, Malayeziei, Mexicului și României. România este reprezentată în acest comitet de prof, univ. Alexandru Bălăci, secretar general al Comisiei naționale române pentru UNESCO.Comisia Programului a discutat capitolul din proiectul de program pentru 1969—1070, consacrat cooperării UNESCO cu comisiile naționale pentru UNESCO. în intervenția sa, reprezentantul român și-a exprimat acordul față de proiectele din acest capitol și a înfățișat totodată activitatea Comisiei naționale române pentru UNESCO, îndeosebi în ceea ce privește acțiunile sale de cooperare europeană, printre care participarea comisiei naționale române la conferința europeană de la Monaco, colocviul internațional de la Mamaia despre „izvoarele arheologice ale civilizației europene" și reuniunea de la București, privind predarea matematicii în în- vățămîntul secundar și superior din Europa.
*La 18 octombrie și-a început lucrările Comitetul Juridic al conferinței generale a UNESCO compusă din reprezentanți ai 21 de țări, printre care și România. Comitetul a ales ca președinte pe reprezentantul Suediei, prof. Eek, conf. univ. Paul Gogeanu (România) a fost ales vicepreședinte, iar ca raportor reprezentantul Canadei.

PRAGA 18 (Agerpres). — La Praga a avut loc. o întîlnire între Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și un grup de muncitori și activiști de partid din 27 de întreprinderi pragheze și din regiunea Cehiei Mijlocii. Intr-o cuvîntare rostită cu acest prilej, Al. Dubcek a spus că partidul comunist a luat naștere ca o organizație politică a clasei muncitoare, ca un conducător ideologic și organizatoric în lupta pentru îndeplinirea 
“ asă fie clasei astfel vadă Tot- a subliniat actuala etapă societății ceho- interesele fun- majorității re-

misiunii ei istorice. De aceea, subliniat el, partidul trebuie o avangardă autentică a muncitoare și să acționeze încît în el adevărata ei forță, odată, că partidul, de dezvoltare a slovace, exprimă damentale ale prezentanților popoarelor ceh și slovac, căci cea mai mare parte a tuturor grupurilor sociale s-a identificat cu ideile socialismului și este hotărîtă să le traducă în viață.Referindu-se la noul sistem de conducere economică, Al. Dubcek a spus că o oprire a procesului de introducere a reformei economice ar contraveni intereselor și 'nevoilor economiei naționale, intereselor oamenilor muncii.„Nu trebuie să se dea frîu liber tendințelor care ar putea să

clasa muncitoare săvorbitorul în

slăbească unitatea economiei noastre" — a spus Al. Dubcek. Totodată vorbitorul a subliniat că reforma economică nu trebuie să se facă în dauna oamenilor muncii și a asigurat că, chiar dacă se vor lua o serie de măsuri, se va avea în vedere respectarea cil strictețe a asigurării creșterii nivelului de trai.Referindu-se la înfăptuirea justă a rolului conducător al partidului, Al. Dubcek a subliniat că din conținutul acestui principiu nu pot fi excluse problemele economice. Organizațiile de bază din întreprinderi, ca parte componentă a întregului partid trebuie să participe activ la formularea și realizarea întregii politici a partidului. Subliniind necesitatea abordării din punct de vedere politic a problemelor a arătat că buie să se conducerii rea politică concepțiile economice ale conducerii întreprinderilor prin prisma concordanței lor cu concepțiile politice generale ale partidului.Al. Dubcek a arătat că partidul nu poate să se abată de la înfăptuirea rolului lui conducător .prin intermediul comuniștilor. Dar comuniștii trebuie să demonstreze prin activitatea practică că sînt cei, mai demni de a primi încrederea poporului.

economice, vorbitorul prin aceasta nu tre- înțeleagă înlocuirea economice. Conduce- trebuie să aprecieze

Lucrările Adunării

Naționale a R. S. Cehoslova&e

Rezultatele parțiale
ale referendumului

din Irlanda
OPOZIȚIA A SOLICITAT 

ORGANIZAREA UNOR NOI 
ALEGERI GENERALE

• PRAGA 18 (Agerpres). — După cum anunțtă agenția C.T.K., la 18 octombrie,‘la Praga a avut loc a 27-a sesiune a Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace. La lucrările sesiunii au luat 'parte Ludvik Svoboda, președintele R. S. ’ Cehoslovace, Alexander Dubcek, prim- secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Oldrich Cernik, președintele guvernului, membrii guvernului cehoslovac.Sesiunea Adunării Naționale t a discutat propunerea guvernamentală de aprobare de către Adunarea Națională a acordului intervenit- între guvernul R. S. Cehoslovace și guvernul U.R.S.S. cu privire la condițiile staționării temporare a unor trupe sovietice pe teritoriul R. S. Cehoslovace.

Propunerea guvernamentală a fost prezentată de Oldrich Cernik, președintele guvernului R. S. ^Cehoslovace.Agenția C.T.K. anunță căi "a- ceea.și zi Adunarea Națiort) .'--a R. S. Cehoslovace a adoptat ^ofîo- tărîre prin care aprobă Acordul ce- hoslovaco-sovietic cu condițiile staționării temporare a ttnor trupe sovietice pe teritoriul Cehoslovaciei.MOSCOVADupă cum _TASS, Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a ratificat la 18 octombrie Acordul sovieto-cehoslovac cu privire la staționarea temporară a unor trupe sovietice pe teritoriul R. S. Cehoslovace semnat la L-faga la 16 octombrie. ?

privire la
♦18 (Agerpres). — informează agenția

tratative con- din Est și dincă produ.’ția a- în ultimii am

® Puternicul uragan „Gladys", însoțit de ploi torențiale, s-a abătut zilele trecute asupra provinciilor de vest ale Cubei, fiind resimțit și în capitală. Toate organizațiile de partid si de masă, colectivele de muncitori și țărani și unitățile forțelor armate din provinciile de vest s-au declarat mobilizate într-o impresionantă acțiune rapidă de prevenire a efectelor dezastruoase ale uraganului. Fidel Castro, prim-secretar C.C. al Partidului Comunist Cuba, primul ministru al guvernului revoluționar, s-a plasat, cători zonele
al dinde- împreună cu alți condu- de partid și de stat, în afectate de uragan.

O O ®

DUBLIN 18 (Agerpres). — Din rezultatele parțiale ale referendumului care a avut loc miercuri în Irlanda rezultă că alegătorii au respins cu o importantă majoritate proiectul guvernamental de a- bolire a sistemului electoral al reprezentării proporționale și de înlocuire a lui cu un sistem electoral similar celui din Anglia Sînt cunoscute rezultatele 'din 31 dintre cele 38 de districte ale țării: 517 755 alegători au votat împotriva proiectului, iar 328 590 în favoarea lui. Aceste rezultate indică o îndepărtare a corpului electoral de partidul de guvernămînt, ceea ce a determinat opoziția să solicite demisia guvernului Lynch și organizarea .unor noi alegeri generale.

Mișcări revendicativ?
M / i u

Presa italiană relatează despre noi 
demonstrații și greve ale oamenilor muncii ce au avut loc la Cosenza și Paler
mo, la Montefiascone și Porto Maghera 
din regiunea Venezia, la care au participat zeci de mii de persoane, precum 
și despre ciocniri între muncitorii gre
viști și forfele de poliție la Pisa. Se 
anunță că muncitorii din Napoli, Bari, 
Brindisi, Siracusa și alte orașe din sudul 
Italiei au hotărit declanșarea unei greve generale.Aceste manifestări nu constituie un fenomen izolat. Ele se înscriu în cadrul 
general al acțiunilor de masă ale oame
nilor muncii italieni desfășurate în ultima 
vreme pentru un trai mai bun și liber
tăți sindicaje. Cîteva cifre : 1 500 000 de 
muncitori agricoli și 800 000 de lucră
tori din construcții, zeci și zeci de mii 
de oameni ai muncii din Taranto, La
tina și Viterbo, din Massa și Carrara, 
Roma, Ancona, Ferrara și numeroase 
alte orașe, muncitorii de la cunoscutele 
societăți „Pirelli" și „Olivetti”, de la fa
brica de automobile „Lancia” din To
rino, de la întreprinderile „Asgen” și 
„Italcantieri” din Genova — au parti
cipat la sutele de acțiuni cu caracter 
revendicativ, economic și social ce se 
înscriu zilnic în cronica luptelor clasei 
muncitoare din Italia. Se poate spune 
că, practic, aproape nu există regiune 
a Italiei care să nu fi fost cuprinsă de 
greve și demonstrații.

Formele de luptă ale muncitorilor 
sînt dintre cele mai variate : ele merg 
de la „marșuri de protest”, cum a fost

cel de acum cincisprezece zile al mun
citorilor din capitala Italiei și provincia 
Roma, manifestații pe străzile orașelor cu cruci albe — evocînd victimele acci
dentelor de muncă în construcții (AAi- 

.lano) — demonstrații și mitinguri în 
piețe publice — pînă la ocuparea de 
secții și fabrici (Pisa, Parma). Un as
pect deosebit de important în viața sin
dicală italiană : cele trei mari centrale 
sindicale au realizat o remarcabilă uni
tate în aceste acțiuni.

Principalele revendicări ale mun
citorilor din industrie ar putea fi concretizate astfel: măsuri eficiente 
pentru reducerea numărului șomerilor (apreciat a fi în prezent de circa un milion), sistarea concedierilor ca urmare 
a „reorganizării" unor întreprinderi, 
desființarea așa-numitelor„ zone de sa
larizare", care stabilesc salarii di
ferite (după regiuni) — la muncă 
și calificare egale, recunoașterea 
drepturilor :și libertăților sindicale în fa
brici, reforma sistemului de pensii.

Cerințe similare, plus altele cu ca
racter specific — lucrări de irigații și 
restructurare a culturilor, dezvoltarea 
formelor cooperative de aprovizionare și 
desiacere, prețuri stabile la produse, 
anularea regulamentelor impuse de 
Piața comună, asistenta socială — se afirmă și în agricultură.

In general, oamenii muncii reclamă 
realizarea unei politici economice menite să ducă la sporirea investițiilor în unele sectoare ale economiei și regiuni 
ale țării (îndeosebi în sud) care să aibă ca rezultat utilizarea de noi brațe de 
muncă, salarii și condiții de lucru mai 
bune. Totodată se pune un deosebit ac
cent pe recunoașterea drepturilor mun
citorilor de a difuza presa muncito
rească în secții, recunoașterea drepturi
lor reprezentanților sindicali de a parti
cipa la discutarea problemelor ce pri
vesc nemijlocit masa salariaților.

Lupta muncitorilor italieni pentru îm
bunătățirea condițiilor de muncă și de 
trai — scrie ziarul „l'Unifâ" de joi — 
„reprezintă un moment în care ciocnirea 
de clasă devine tot mai pronunțată și 
in care milioane de muncitori și țărani devin conștienți de faptul că poli
tica urmată pînă acum a fost în avantajul 
patronilor, a dus la profituri ridicate și 
salarii reduse, a însemnat șomaj, emi
grări și mizerie în regiuni întinse al» 
țării".

/

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Sclnteil*, Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzor!! din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii

Thant, număr amba- Națiu-

posibili- serie de nevoile în terțe

Un grup de mame londoneze demonstrînd pentru încetarea războiului din 
Vietnam

KENNEDY 18 (Agerpres). 
spațial de la Houston a 

că „Apollo-7" a rea-

transmit:

în Republica Yemenului de Sud se desfășoară acțiunea de împroprietărire a unor țărani cu loturi de pămînt, confiscate de la foștii sultani. Potrivit legii referitoare la reforma agrară, în ultimele două zile au fost împro- "rite 942 de familii lipsite de pămînt. Mărimea loturilor variază între 3—5 ni.

de presă

agențiile

Răspunzând invitației

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Î°S'P Broz Tito, l-a primit pe Nicholas Katzenbach, subsecretar de Stat la Departamentul de. Stat al Statelor Unite. În cursul convorbirii care a avut Ioc, s-a efectuat un schimb de vederi cu privire >la unele probleme ale relațiilor bilaterale și la probleme internaționale de interes comun.

Sindicatul în ilegalitate

Cu ocazia celei da-a 24-a 
aniversări a Zilei Forțelor 
Srmaie de Republicii So
cialiste România, ata?atuI miIi- tar și aero al ambasadei României la Praga, locotenent-colonel Petre Constantin, și membri ai ambasadei au depus coroane de flori la cimitirele și monumentele ostașilor români căzuți în Cehoslovacia în lupta împotriva fascismului, în localitățile Svolen, Pies- tany, Kromeriz, Banov, Humpolek și Lucenek. La ceremonie au participat reprezentanți ai organelor locale ale puterii de stat, generali și ofițeri superiori ai armatei cehoslovace, numeroși oameni ai muncii.

Răspunzînd invitației Centralei oamenilor muncii 
din Cuba (C.T.C.), la Havana a sosit o delegație a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de Constantin Herescu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R. Oaspeții români au vizitat Centrul petrolier de la Guanabo, zona agricolă din jurul capitalei și centrul zootehnic „Rosafe Signe". în timpul vizitelor, delegația a fost însoțită de Jose Vega, prim-secretar al C.T.C. din Havana.

al muncitorilor din meta
lurgia din Spaîîia a distribuit vineri la Madrid, manifeste prin care cheamă pe membrii săi să participe Ia 24 octombrie la o demonstrație de masă în sprijinul revendicărilor,’ pentru îmbunătățirea salariilor și a condițiilor de muncă. Acest sindicat numără 9 milioane de muncitori și 2 milioane de funcționari. Autoritățile spaniole au anunțat că vor lua măsuri pentru împiedicarea demonstrației.

Premiera comediei „0 scrisoare pierdută" de Ion Luca Caragiale, pusă în scenă de Bernard Andre, a avut loc joi seara la Teatrul Național Popular din Neuchatel. Au asistat la spectacol Max Petitpierre, fostul președinte al Confederației elvețiene, reprezentanți ai autorităților cantonale, oameni de artă, ziariști. Spectacolul s-a bucurat de un deosebit succes.
Cel de-al 3-lea seminar în problemele muncii al . organelor de stat pentru muncă din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. s-a încheiat la Sofia. Din țara noastră a participat o delegație condusă de Ion Păcuraru, secretar general în Comitetul de Stat penfru probleme de organizare și salarizare. Consfătuirea a discutat probleme legate de organizarea științifică a muncii și conducerea întreprinderilor.

La 18 octombrie, Tot!or Jiv- kov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. 'P. Bulgaria, a făcut o vizită la fabrica de aparate de joasă tensiune din Sofia, anunță agenția B.T.A. Luînd cuvîntul în fața colectivului de muncitori, Todor Jivkov s-a referit la unele probleme ale situației interne și internaționale.-
La invitația Camerei de 

Comerț a R. P. Ungare, la Budapesta a sosit John Davies, directorul general al societății industriale engleze „British Manufacturers Society". La sosire, oaspetele a declarat că urmează să aibă convorbiri referitoare la posibilitățile cooperării economice și comerciale între cele două țări.
Primul ministru francez, Maurice Couve de Murville, l-a primit pe Marko Nikezici, secretarul de stat pentru afacerile externe al R. S. F. Iugoslavia, care s-a oprit în Franța venind de la Națiunile Unite. Cei doi oameni de stat au făcut un schimb de' păreri cu privire la relațiile dintre cele două țări și< la situația internațională, în special la situația europeană.
Organizația poloneză de 

comerț exterior ..centrozaP“ « semnat cu firma franceză „S. S. Herty" un acord de colaborare -în domeniul proiectării și construcției de cuptoare pentru prelucrarea termică a fierului și oțelului. Acordul, care prevede organizarea unui schimb de experiență și tehnologie, va da tate părților să producă o instalații și utilaje pentru proprii sau pentru exportul țări.

CAPE 
Centrul 
anunțat
Uzat vineri cea mai înaltă orbită 
atinsă vreodată de o navă spațială. 
Ea are acum un apogeu de 445 km 
fi un perigeu de aproximativ 
285 km. Pentru a efectua această 
manevră, echipajul navei a pus in 
mișcare un motor cu o putere de 
9 750 CP care în timp de 66 secun
de a dat un impuls cabinei mărin- 
dti-i viteza cu 1 800 km pe oră. In 
ultimele 30 de secunde șeful echi
pajului, Walter Schirra, a preluat 
comanda.


