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DE CE NU
REUȘIȚI SĂ 
LICHIDAȚI 
ANOMALIA

DEFICITULUI
PLANIFICAT?

ta perioada care a trecut din acest an, 
volumul pierderilor planificate a scăzut 
sa peste 50 milioane lei; 10 întreprinderi 
din cadrul Ministerului Economiei Fores
tiere, 23 din sistemul Consiliului Superior 
d Agriculturii, una din cadrul Ministerului 
Industriei Alimentare au devenit rentabile. 
Se verified, deci, în practică temeinicia 
acțiunii inițiate de partid în acest dome
niu, precum și faptul că singura cale via
bilă de eliminare a oricărei surse de risipă, 
d@ obținere în fiecare întreprindere, Ia fie
care produs, a unor beneficii substanțiale, 
constă în fructificarea rezervelor interne, 
a inițiativei colectivelor în lupta lor pen
tru rentabilizarea activității economice.

Este interesant de știut ce factori mal 
frinează rentabilizarea întreprinderilor și 
a tuturor produselor, în ce măsură au fost 
valorificate posibilitățile și resursele pro
prii din fabrici șl uzine în vederea înlătu
rării pierderilor planificate ?

(Publicăm în pagina ■ III-a 
a ziarului constatării» prile
juite de ancheta noastră în cl- 
teva întreprinderi din indus
triile minieră, chimică fi io- 
restieră).

Telegramă

Destinația
PORȚILE
DE FIER

TIMIȘOARA (corespondentul 
„Scînteii'). — Ieri, de la Uzina 
de construcții de mașini Re
șița s-a expediat la hidrocen
trala de la Porțile de Fier sta
torul turbinei nr. 1 de 178 MW. 
Statorul are un diametru de 
16 m și cintârește 148 tone. El 
este format din 6 segmențl de
tașați pentru a putea fi trans
portat.

Constructorii Teșițenl exe
cută acum statorul turbinei nr. 
2, care va fi terminat spre 
sfîrșitul lunii noiembrie. în a- 
celași timp se lucrează intens 
la butucul rotor al primei tur
bine — piesă cu o formă șl 
configurație deosebite care 
clntărește 140 tone. Turbina de 
178 MW realizată la U.C.M.R. 
constituie un important succes 
al tehnicii românești, fiind 
unul din cele mai mari hidro- 
agregate realizate pînă acum 
pe plan mondial. Tot Ieri a fost 
expediat și primul din cele 25 
servo-motoare care vor acțio
na închiderea șl deschiderea 
vanelor. Acestea sînt, de ase
menea agregate cu un înalt 
grad de precizie șl finisaj.

Fiecare membru al comitetului
municipal de partid 
participant activ la munca 
de conducere și îndrumare

Procesul desăvîrșirii construcției socialiste imprimă un puternic ritm de dezvoltare, transformări adînci, Înnoitoare, în viața economică și social-politică a țării, a fiecărei localități. Pentru noi a devenit un adevăr axiomatic că realizarea cu succes a sarcinilor ce ne stau în față se află într-o strînsă legătură cu ridicarea pe o treaptă mai înaltă 
a activității tuturor organelor șl organizațiilor de partid din oraș șl, în primul rînd, a comitetului municipal. Experiența ne-a dovedit că îndrumarea tuturor laturilor vieții economice și social-politice, îndeplinirea noilor sarcini ce derivă din hotărî- rile Conferinței Naționale, a plenarelor C.C. al P.C.R. sînt posibile — în condițiile reducerii substanțiale a aparatului de partid salariat — numai prin atragerea la muncă concretă de partid a unui număr sporit de cadre din activul de partid și, înainte de toate, prin activizarea tuturor membrilor comitetului municipal de partid.CInd exista un număr mare de activiști salariat! treceam adesea

Vasil© RUS 
prim-secretar al Comitetului 

municipal de partid Tg. Mureș

cu vedere* faptul c& unii membri ai fostului . comitet orășenesc de partid se limitau doar la a lua parte la plenare, la a-și spune — și asta destul de rar — părerea intr-o problemă sau alta. Acum nu ne mai putem permite acest „lux". Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Membrii organelor de 
partid trebnie să participe efectiv la 
întreaga conducere a activității poli
tice și sociale din localitățile sau in
stituțiile unde își desfășoară activi
tatea. Rolul aparatului de partid tre
buie să fie nu de * înlocui organe
le de partid, ci de n le ajuta în stu
dierea problemelor șl pregătirea ma
terialelor de care au nevoie acestea 
pentru a-și putea îndeplini sarcinile 
In modul cel mal competent".
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Lucrările agrl- 
eole de toamnă 
«e desfășoară 
Intens în între
prinderile agri
cole de stat. în- 
sămînțarea griu
lui, secarei șl 
orzului s-a ter
minat In cele 
mal multe uni
tăți, iar 
continuă 
mlnțarea 
suprafețe 
mentare.
la această dată, 
cele mal bune 
rezultate au fost 
obținute In trus
tul I.A.S. Slobo
zia (care inclu
de unitățile din 
județul Ialomi
ța) cele din 
trustul Craiova 
(județele Dolj, 
Gorj, Mehedinți, 
Olt și Vîlcea) 
eare au termi
nat încă in pri
ma parte a săp- 
tămînii trecute semănatul griului, 
în cursul zilei de sîmbătă, au 
anunțat încheierea semănatului pe 
suprafețele planificate și întreprin
derile agricole din trusturile Bucu
rești (județele Dfov și Teleorman), 
Constanța (județele Constanța și 
Tulcea) Ploiești (județele Buzău, 
Prahova, Dîmbovița și Argeș), Ga
lați (județele Galați și Brăila). Ci
frele din harta alăturată reprezintă 
pe trusturi
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I.A.S. cît la aută s-a

realizat din planul Insămînțărilor 
la grîu și secară.

Deși in ultima săptămină au fost 
făcute, in general, progrese în ce 
privește intensificarea lucrărilor a- 
gricole de toamnă, în unele între
prinderi agricole de stat continuă 
să se lucreze în ritm nesatisfăcă
tor. în trustul I.A.S. Brașov, care 
cuprinde județele Brașov, Covasna, 
Harghita, Sibiu și Hunedoara) nu 
s-ati semănat decît 45 la sută din

@1 
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suprafețele prevăzute a fl cultivate 
cu griu și secară, iar in trustul 
I.A.S. Cluj (județele Cluj, Mureș, 
Bistrița-Năsăud, Sălaj și Maramu
reș) — 60 Ia sută.

Este necesar ca, 
mai scurt, printr-o 
meinlcă a muncii să
te atît lnsămînțările de toamnă, cit 
și celelalte lucrări agricole de se
zon.

tn timpul eel 
organizare te- 
fie intensifica-

Pornind de Ia indicațiile conducerii partidului, ne străduim să ne organizăm în așa fel munca îneît fiecare din cel 101 membri șl supleanțl ai comitetului municipal de partid să-și facă efectiv simțită prezența în întreaga activitate de conducere, să ia parte, pe măsura capacității și priceperii, la diferitele acțiuni pentru înfăptuirea politicii partidului. In acest sens are o mare însemnătate prevederea cuprinsă în recenta Hotărîre a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. potrivit căreia membrii comitetelor județene, municipale și orășenești de partid vor face parte din comisiile pe probleme. A- plicarea prevederii amintite va avea ca rezultat faptul că toți membrii organelor de partid vor putea — în această calitate — să-și desfășoare- activitatea într-un cadru organizat și, astfel, să-și aducă contribuția în mod continuu, sistematic, la elaborarea diferitelor hotărîri, studii și analize, la întreaga muncă de îndrumare și control a organizațiilor de partid, de stat șl a organizațiilor de masă privind aplicarea hotărîrilor partidului și guvernului, ceea ce va contribui la îmbunătățirea activității organelor de partid, a muncii colective.
în ce ne privește, ne străduim să 

creăm cel mai potrivit cadru pentru 
ca membrii comitetului să poată des
fășura o muncă permanentă. Condu
cerea exercitată de comitetul muni
cipal are un caracter continuu șl, 
de aceea, membrii săi nu pot activa 
cu Intermitențe. în acest scop, biroul 
comitetului municipal se îngrijește 
ca fiecare să știe precis ce are de 
făcut. în ce direcție trebuie să acțio
neze. în așa fel îneît să fie evitate 
atît elementele de improvizație, cit 
șl dispersarea forțelor sau paralelis
mul. Experiența dobîndită ne-a condus Ia concluzia că în organizarea activității membrilor comitetului este 
necesar să se pornească de la sarcinile de ansamblu, să se aibă In vedere ca fiecare să ocupe un loc bine 
determinat în acțiunile ce se între
prind. Comisiile pe probleme reprezintă tocmai acea formă organizatorică menită să răspundă unui astfel de deziderat, să permită antrenarea fără întrerupere a tuturor membrilor comitetului la soluționarea principalelor probleme ce se ridică in toate domeniile vieții socialeMembrii comitetului municipal de partid — directori, ingineri șefi etc. — au atribuții precise în cadrul comisiei economice. îmbinînd rezolvarea sarcinilor profesionale cu cele obștești, ei iau parte la efectuarea unor studii și analize, la stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice și politice în vederea realizării obiectivelor fixate prin planul de stat, perfecționării conducerii economiei. La acțiunile inițiate pentru organizarea științifică a producției și a muncii, participă efectiv — în timpul lor liber — 25 de membri ai comitetului municipal, contribuind la elaborarea unor studii fundamentate din punct de vedere tehnico-economic, ca și la aplicarea lor.Este locul să arătăm că indicațiile conducerii partidului ne-au ajutat să avem o optică clară asupra activității membrilor comitetului. Nu ne mai 
mulțumim ca ei să ia parte numai 
Ia efectuarea unor analize, așa cum 
se obișnuia înainte. Acum, o dată cu 
desprinderea concluziilor și adopta-

(Continuare tn pag. a II-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președinte al Consiliului de Miniștri

' al Republicii Socialiste România BUCUREȘTISU.nați tovarăși,Dorim să vă transmitem, Dumneavoastră și poporului român, cele mai călduroase mulțumiri pentru felicitările pe care ni le-ați adresat cu prilejul celei de-a XlX-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Germane.Poporul Republicii Democrate Germane va continua să întărească 
eu toată energia statul socialist al națiunii germane — ca factor de pace important în Europa și își va aduce contribuția la întărirea multilaterală a comunității statelor socialiste, pe baza principiilor internaționalismului socialist.Vă rugăm, totodată, să primiți din partea noastră cele mal bune urări de stfcces în construirea pe mai departe a socialismului în Republica Socialistă România.

WALTER ULBRICHT 
prim-secretar 

al C.C. al P.S.U.G. 
Președinte al Consiliului 

de Stat al Republicii 
Democrate Germane

PROF. DR.
JOHANNES 

DIECKMANN, 
Președinte al Camerei 
Populare a Republicii 
Democrate Germano

WILLI STOPH, 
Președinte 

al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate 

Germane

PROF. DR. 
ERICH CORRENS, 

Președinte 
al Consiliului Național 

al Frontului Național 
al Germaniei Democrato

Dramaturgii despre ospitalitatea 
artistică a teatrelor

■ ■ A

Răspund la ancheta „Scînteii": DUMITRU RADU POPESCU, ION BĂIEȘU, 

AL. MIRODAN, ALEXANDRU POPESCU Șl LEONIDA TEODORESCU,D. R. POPESCU
Prefer discuțiile simple

și sincereîn primul rînd verbul a colabora mi se pare inexact. E bine ca fiecare să-și împlinească și să îndeplinească singur ce dorește, fără sprijinul dezinteresat și binevoitor, așa- zis, al altora. Eu pretind în acest sens teatrelor să nu dea autorilor lecții grozave, fiindcă riscă să fie ascultați, și dacă sînt ascultați, oum se mai întîmplă din păcate, re

zultatul este cum nu-1 dorește nici autorul (și a- tunci el o să facă pe victima) și nici preopinentul (și acesta o să spună : n-are talent autorul). Deci de două ori învins este doar primul partener. Prefer legătura colegială cu actorii șl regizorii unui teatru. Fiindcă în acest fel pot să dispară falsele relații. N-o să mai dai nici un

text acelui om, care iți răspunde cam așa : cutare e de vină, cutare e obtuz, cutare e incult și nu vrea, ce pot face ? In fața acestor binevoitori e bine ca autorul să ia o atitudine fermă : niciodată nici un text să nu le mai dea.în ce mă privește, detest în continuare falsele relații și am oroare de discuțiile puse pe seama u- nora. Prefer discuțiile simple și sincere : „Vreau să montez această piesă" sau : „Nu mă interesează această lucrarg" E mai dur, nu e diplomatic, dar e sănătos și cinstit un asemenea fel de a fi. Cu cîțiva oameni de Ia Teatrul Național din Cluj mă aflu în asemenea relații.

Vlad Mugur. Victor Tudor Popa, Ion Taub. Teohar Mihadaș, Silvia Ghelan. George Mottoi și alții sînt „prietenii mei de teatru". Și e foarte mult să ai un prieten „interesat". De ce spun interesat 1 Ei sînt interesați de ce am eu scris și vor să mă joace cînd le place ceva, și eu sînt interesat să scriu roluri pentru unii actori („Visul", piesă într-un act, e scrisă pentru Silvia Ghelan) și „să învăț teatrul". Un prieten, repet, e foarte mult. Dar. în ultimul timp, mai am un prieten. Teatrul Maghiar din Sfîntu Gheorghe. Piesa „Cezar, măscăriciul piraților", publicată în revista „Steaua", s-o spun deschis, n-a fost citită de

nici un om din teatru (sau nu i-a plăcut nimănui) în afară de Ana Dukasz, directoarea teatrului, și de regizorul Ban Ernti. Se vede că le-a plăcut, căci nu mă cunoșteau personal ca să aibă vreun motiv să-mi monteze piesa. Pe scurt, cînd mi-au cerut asentimentul piesa se și afla în repetiții. Și premiera a avut loc. Sînt foarte măgulit că am fost jucat întîi la Sf. Gheorghe. Spectacolul mi s-a părut (rezervîndu-mi un procent de subiectivitate) foarte bun. Iar regizorul Ban Erno, pe care nu-1 cunoscusem înainte, este un excelent regizor.
(Continuare în pag. a IV-a)

La Iași șl In alte localități din nordul Moldovei, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și ceilalți conducători de partid și de stat au fost așteptați cu drapele și flori, de mii, zeci de mii de cetățeni, intîmpinațl de vechi amintiri istorice, de realizările prezentului ; industria modernă, citadele ale științei și formei moderne de viață. Piețele și-au deschis larg spațiul pentru a primi mulțimile Înflăcărate, iar mulțimea, această imensitate de forță vie, se revărsa spre tribune ; veneau oameni din uzine, din acele bătrîne, vechi citadele ale mișcării muncitorești și soseau constructorii noilor uzine, precum ți creatori, lucrători în domeniu] vieții spirituale pentru 
a dovedi cu toții șl din nou, ca de atltea ori, că țelurile, aspirațiile lor prind viață în prezentul tării, că ei militează pentru viitorul țării care asigură oamenilor muncii bunăstarea ți ridicarea continuă a nivelului spiritual șl de civilizație. în aceasta constă telul principal al activității partidu

lui. Pentru atingerea acestui scop își desfășoară activitatea diurnă această masă vie pentru ca, în concordanță cu năzuințele partidului să desăvîr- șească necontenit activitatea economică șl socială, să creeze condițiile ca omul acestei societăți să-și poată dezvolta și împlini multilateral aptitudinile, să se poată afirma liber și stăpîn pe soarta sa, să-și făurească viitorul. In a- ceasta constă îndatorirea națională a poporului nostru și îndeplinind această îndatorire el îndeplinește și o sarcină inter- naționalistă. Politica partidului e urmată unanim de toți locuitorii țării. O dovadă elocventă a acestui fapt este ți primirea entuziastă ce se face pe tot parcursul vizitelor lor, conducătorilor de partid și de stat.Ploaia si timpul nefavorabil nu au putut diminua exploziile de sentimente ale maselor, exprimarea simpatiei și a dragostei cu care populația din Moldova, la fel cu toți
(Continuare 
în pag. a V-a)

Opinii privind 

colaborarea pentru 

PROGRESUL 
ATOMULUI

CORESPONDENȚA DIN VIENA 
DE LA P. STANCESCV

Cu fiecare zi ce trece devin tot mai evidente 
marile perspective pe care le deschide pentru acce
lerarea progresului economic și științific, pentru 
civilizația contemporană, folosirea în scopuri paș
nice a epocalei descoperiri a geniului uman — ener
gia atomică. Dar progresele în această direcție sînt 
de neconceput fără înmănuncherea eforturilor for
țelor științifice de pretutindeni, fără un circuit 
intens de informație, fără o tot mai largă cooperare 
internațională. Despre ceea ce s-a realizat în a- 
ceastă privință, despre perspectivele care se deschid 
în viitor, am avut ocazia să discut cu o serie de per
soane de specialitate, cu acazia recentei sesiuni a 
Conferinței generale a A.I.E.A., la care au parti
cipat 400 de delegați din 76 de țări și reprezentanții 
unor organizații internaționale.Redau mai jos cîteva din opiniile exprimate de interlocutori:îh discuția purtată cu renumitul om de știință mexican, prof. dr. MANUEL SANDOVAL VAL- 
LARTA, președintele sesiunii Conferinței generale a A.I.E.A., domnia sa și-a exprimat părerea că perspectivele colaborării științifice internaționale sînt suficient de bune, cu șanse de a se dezvolta și mai mult în viitor. Ca un exemplu concret, a spus interlocutorul, aș cita conferința pentru aplicațiile pașnice ale energiei nucleare, care urmează să aibă loc la Geneva — a patra reuniune de acest gen. Va fi o conferință de mare importanță în acest domeniu, cu un caracter oficial. Dar pot fi citate și alte întruniri inițiate de societăți științifice, care își propun să abordeze probleme foarte importante din toate ramurile științifice. Utilitatea unor asemenea reuniuni este evidentă, întrucît ele facilitează raporturile dintre oamenii de știință, le oferă posibilitatea unui schimb de păreri asupra unor probleme nerezolvate sau în curs de adantare la rezolvările științifice noi, la care evident își pot aduce contribuția savanții din diferite țări.Un sector foarte important de colaborare îl constituie, după părerea mea, studiile pentru perfecționarea soluțiilor și mijloacelor tehnice de obținere a energiei electrice din energia nucleară, adică ameliorarea reactorilor pentru a-i face mai economici. Și în acest domeniu mi se pare că există perspective de colaborare mai bune decît în urmă cu cîțiva ani. Spiritul de colaborare a fost evident șl în timpul lucrărilor conferinței generale a 
A.I.E.A., ceea ce a și permis abordarea problemelor în termenul prevăzut.Eminentul om de știință mexican a declarat în tncheiere : „Cunoaștem mulți savanți români, primim cu regularitate literatura științifică română și apreciem enorm munca științifică desfășurată în România".în aceleași probleme, dl. CARLO SALVETT1, vicepreședinte al Consiliului pentru energia nurieară din Italia, adjunct al șefului delegației italiene, 
ne-* declarat:
(Continuare In pag. a Vl-a)
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A VA TARURILE

SCHIMBULUI

DE LOCUINȚE
Nu s-a înecatI
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nimeni...în urma unor ploi torențiale 
s-a inundat unul din depozitele de mărfuri ale I.R.T.C.I.-ului din Iași. Cu această nefericită ocazie s-au mîlit (expresia vine de la mîl) și udat mărfuri în valoare de. 1 219 079 lei. S-au format echipe speciale, s-au întins pe frînghie mărfurile, s-au angajat călcătorese, s-a apelat la serviciile boiangeriilor și marfa 
a fost pusă în vînzare. S-a făcut rost de niște etichete noi și după etichete, ele, mărfurile, lăreau noi și toate de calitatea l un trening inundație oricîtă bunăvoință ar avea un client 
nu-1 poate cumpăra cu prețul 
de calitatea I.

I.K.T.C.I.-U1 vroia să scape de —igube pe spinarea clientului, ultimul timp au mai fost 
le ploi torențiale. Spre regretul nostru nu s-a înecat 

nici un vinovat. Ei știu să înoa
te șl n-a dat nici măcar un cîr- 
«el peste ei.

Vagon 
vagabond

Scrisoarea 11913, sosită de la 
întreprinderea forestieră Jiblea- 
Călimănești, ne întreabă dacă 
nu cumva am întîlnit în dru
murile noastre vagonul IT DF 
005338730202 încărcat de ei cu 
lemn de rășinoase și dirijat la 
beneficiarul I.A.S. Popești Leo.r- 
&eni, linia de garaj Viscofil.

Ei susțin că acest vagon va
gabond l-au trimis la destina
ție încă din 28 iulie și n-a a- 
juns nici astăzi la client. Ne-am 
concentrat memoria asupra ini
țialelor și lui și spre 
rău nu ne tîlnit. Am 
C.F.R.-ulul 
risaj. Poate 
&abond...

Așteptăm

numărului vagonu- 
părerea noastră de 
amintim să-l fi în- 

trimis scrisoarea 
iar o copie la Eca- 
cine știe. Fiind va-

cești.

4

! Ne decimăm 
|'orice răs

pundere
La închiderea ediției am semnalat în eter următorul S.O.S. : „Salvați cele 600 tone de varză, cele 30 de tone de ceapă, 70 tone de praz și legume, ca : gogonele, ardei îung, ardei gras..."S.O.S.-ul venea din partea C.A.P.-ului „30 Decembrie“-Voe- tln, comuna Sihlea-Vrancea. Și în continuare ne explica faptul că I.L.F.-Vrancea întîrzie să ridice produsele care sînt pe cale 

să se degradeze.Au fost trimise echipe de salvare. Dacă se îneacă cu legume vreun ilefeist de la Vrancea, ne declinăm orice răspundere, făcut tot ce-a fost posibil. Am

Iată cum 
s-au îngrășat 
16 vaci slabe

„Schimb de locuință...* — un a- nunț întîlnit adesea în coloanele „micii publicități11. în fond, de ce schimbă oamenii casele 7 Un simplu capriciu 7 Evident, nu. In viața oricărei familii survin întîm- plări diferite și, uneori, după împrejurări, ele cer asigurarea unei locuințe mai mari sau mai mici, schimbarea cartierului, a orașului etc. Cîteodată, singurul cusur al vechii locuințe nu este decît acela de a fi situată la prea mare distanță de locul de muncă. Și astfel, a- pare necesitatea schimbului. Schimbul nu e altceva decît o înțelegere între doi sau mai mulți locatari, realizată în baza unui drept cetățenesc consfințit de lege. In legătură cu tema în discuție, facem, din capul locului, o primă precizare : serviciile pentru spațiul locativ din cadrul consiliilor populare ale municipiilor, orașelor și sectoarelor au rolul de a veghea ca operațiunea de schimb să se facă în cadrul legal, ca cererile cetățenilor să fie rezolvate în termen, îneît oamenii să nu fie purtați pe drumuri. Unele măsuri luate în acest sens în ultima vreme au fost apreciate de cetățeni. Cu atît mai mult, ei nu înțeleg de ce la unele servicii ale spațiului locativ se mai complică încă și se mal tărăgănează rezolvarea unor asemenea simple operațiuni.
★ZI obișnuită de lucru. In fața ghi- șeelor, pe culoare și în sălile de așteptare ale spațiului locativ al sectoarelor 1, 5, 6 și 8 din Capitală mare animație. Oamenii vin cu diferite treburi, unii primesc ordine de repartiție pentru noile locuințe ori diferite acte, alții predau cereri și declarații. Treaba merge repede, iar numărul celor prezenți scade văzînd cu ochii. Numai că... nu toți cei veniți sînt sa- tisfăcuți de rezultatul obținut. Din timp în timp, se aud vociferări: „Iar să vin 7 — am mai fost de trei ori ! De ce purtați oamenii pe drumuri degeaba 7“ etc. Care să fie motivul 7 La sectorul 5, asistăm la un neașteptat dialog. Cetățeana B.A. se adresează funcționarului de la ghișeu :— Am aflat că cererea mea pentru schimb de locuință a fost aprobată, iar celui cu care fac schimbul i s-a eliberat deja ordinul de repartiție ; am venit să-mi eliberați și mie ordinul, altfel nu se poate face schimbul...Gîndeștl, cum e și firesc, că actul cerut va fi imediat înmînat solicitantei. Dar temerara supoziție este spulberată de răspunsul funcționarului :— Inspectorul care a rezolvat cererea este în concediu, iar dosarul cu acte se află încuiat în dulapul său. Așteaptă pînă vine... Sau mai treci pe aici, poate ai norocul să treacă inspectorul din întîmplare și vă întîlniți...In acest caz, cetățeanul e la dispoziția întîmplării. Va trebui să vină din nou mîine, poimîine, săptămîna viitoare, cine știe de cîte ori, pînă întîmplarea i-1 va scoate în cale pe inspectorul de teren înainte de terminarea concediului.In discuția pe care o purtăm mai tîrziu cu șeful spațiului, tov. C. Ma- zilescu, primim asigurări că, înainte de a pleca în concediu, funcționarii își aduc lucrările „la zi“, predîn- du-le celor care le țin locul.— Practic sau teoretic ?— Practic.Ii relatăm atunci cazul de mai sus. In locul unui răspuns clar, edificator, primim doar niște explicații întortocheate : ba că dosarul trebuia să vină prin poștă de la alt sector și n-a sosit încă, ba că a sosit, dar cererea era înregistrată doar de două... săptămîni. E uimitor cîtă lipsă de considerație față de solicitanți pot dovedi unii funcționari, cît de redusă e atenția pe care conducerea unui asemenea serviciu o acor

dă uneori organizării corecte a activității !La sectorul 8, funcționarii spațiului locativ ne asigură, de la bun început, că la acest serviciu toate lucrările sînt „la zi“, că treburile merg în general bine. In dorința de a ne convinge, cerem registrul de evidență a cererilor. Presupunem că a- ceastă oglindă a activității serviciului ne va edifica. Cînd colo... Ca și la registratura altor servicii ale spațiului locativ din Capitală, ne aflăm în fața unor înregistrări prescurtate, incomplete, adevărate hieroglife, făcute parcă anume cu intenția de a deruta. Ba, în dreptul unora dintre cererile înregistrate nu se află nici o apostilă. E imposibil să poți înțelege cînd și cum au fost rezolvate, deși tocmai acesta e scopul unui registru de evidență. Care este motivul unor astfel de „omisiuni” 7 II aflăm de îndată. Alegem, la întîmplare, cîteva numere de înregistrare și cerem dosarele. Intrăm cu greu în posesia lor deoarece trebuie • mai întîl forțat șl deschis dulapul inspectorului D. Tănase. Acesta e în concediu și, asemeni funcționarului de la sectorul 5, și-a încuiat lucrările în dulap (probabil ca nu cumva colegii să i le rezolve în lipsă !) Consultăm actele puse la dispoziție șl imediat se conturează răspunsul la întrebarea de mai sus. „Omisiunile” din registrul de evidență ascund, de fapt, modul și data la care s-a rezolvat o cerere. Iată un caz : cererea înregistrată la 3 iulie 1968 sub nr. 5288. Deși legea prevede termen de soluționare 30 de zile, n-a fost rezolvată nici în aproape 100 de zile. „In acest răstimp — ne spune tov. ing. Maria Tătaru, una din părțile în cauză — am venit la spațiu de peste zece ori, cînd pentru una, cind pentru alta. Am fost amînați de nenumărate ori, sub diferite motive șl n-am primit răspuns, nici pozitiv, nici negativ”. Multe asemenea exemple s-ar mai putea da. Ele dovedesc dezordinea ce domnește la registratura unor spații locative.Iată și o altă fațetă a activității registraturilor de la spațiul locativ: funcționarii acestor ghișee s-au transformat în veritabile automate. Primesc cereri și acte de la cetățeni, le dau numere, Ie îndosariază și a- tît. Nici prin gînd nu le trece să verifice, de la bun început, dacă cererea este întocmită corect, dacă sînt anexate toate actele necesare. Consecința : cînd se trece la rezolvare, se constată că lipsește ba una, ba alta. Atunci inspectorii îl anunță pe cetățeni (telefonic, verbal sau în scris), cetățenii sînt nevoiți să bată din nou drumul la spațiu, se irosește timp de ambele părți. Este oare imposibil să se verifice dosarele chiar din momentul primirii lor 7 Nu — ne-au răspuns categoric șefii mal multor servicii. Atunci, de ce nu se procedează ca atare 7In unele cazuri, funcționarii spațiului locativ sînt în situația de a nu putea rezolva la timp cererile cetățenilor și corespunzător reglementărilor în vigoare și din alte motive. „Am depus, cu aproape o lună în urmă, la spațiul locativ al sectorului 1, o cerere pentru schimb de locuință — ne scrie tov. B. Petrescu din București. Dar nu mi-a fost rezolvată nici acum". Care e motivul tergiversării 7 Inspectorii „spațiului" nu sînt pe deplin lămuriți cu privire la unele din condițiile schimbului în cazurile cînd în competiție intră un apartament cu mai .mulți colocatari. Si cu toții așteaptă : inspectorii lămuriri și dezlegări de la superiori, cetățeanul de la inspectori. Iar timpul trece...După cum rezultă din cercetareafaptelor este necesar și pot fi createcondițiile ca și în tor atît de solicitat acest sec- să se încetățenească un stil de muncă mai operativ, corectitudine desăvârșită și solicitudine față de cetățeni.
George POPESCU

Mlhal Moldovan, Simion Dio- șan și Alexandru Toth aveau în grijă cele 139 de vaci ale C.A.P.-ului din Bolduț-Cluj. în- tr-o zi paznicii avînd de rezolvat niște probleme la oraș au Încredințat patrupedele unui copil. Acesta se uita la vaci c'um mănîncă și la un moment dat a început să sară în sus de bucurie. Vacile se îngrășau văzînd cu ochii. Cînd s-au întors paznicii s-au luat cu mîinile de cap. Vacile, spre surprinderea copilului, se umflaseră din cauza lucernei. Au trebuit să fie sacrificate urgent 16 din ele. Vacile s-au îngrășat, dar în schimb vor slăbi tot văzînd cu ochii buzunarele celor vinovați. Săracele I
Ce arde nu

în casa lui Vasile Costache din Berceni-Prahova s-a organizat un mic chef. S-a mîncat, s-a băut., s-au spus bancuri, s-a fumat, iar s-a băut, iar s-a fumat șl pînă la urmă au tras pe dreapta. S-au culcat.— A dracului băutura, ce te înflerbîntă, își ziceau răsucin- du-se în pat și aruncînd plapo- mele de pe ei.Fierbințeala însă se întețea. Au apărut și flăcări pentru că, încălziți fiind în timpul chefului, în loc să stingă țigările în Bcrumieră le-au stins coș de hîrtil. Hîrtiile scrumiere, s-au aprins și aprins și casa.Se zice că ce arde nu putrezește. Zicătoarea asta însă nu știm dacă o să-i încălzească pe neglijenți.
într-un nefiind s-a

Rubricâ redactată de 
Nicolas TUDOR 
Gheorghs POPESCU 

eu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

Ideea de la care am pornit cînd ne-am decis să vă scriem aceste rînduri, este aceea că nu dorim să se repete și la noi, la Pașcani, drama de la Spitalul din Pogoanele, cînd decesul unei femei a fost cauzat de neglijentele și lipsa de răspundere a unor cadre medicale, așa cum rezultă din anchetele publicate în Scînteia din 4 iunie și 30 septembrie a.c. Sîntem total de acord cu analiza principială făcută în coloanele ziarului dv. Acest caz ne-a pus pe gînduri și ne-a ridicat probleme serioase de conștiință, la toți cei patru medici care asigurăm asistența medicală în maternitatea orașului Pașcani, județul Iași. De aceea, ne-am gîndit că este cazul să vă relatăm o regretabilă situație care se petrece în maternitatea noastră, situație care, dacă mai persistă, poate duce la cazuri nedorite și fără vina noastră.Și iată de ce : ținînd cont de regulamentul nr. 24/661 din 4. IV. 1960 al Ministerului Sănătății, trimis unităților sanitare pentru a fi restudiat împreună cu H.C.M. nr. 3 120/1967, la data de 1 noiembrie 1967; Secția sanitară și prevederi sociale a fostei regiuni Iași, analizînd specificul local de muncă așa cum indică respectivul regulament, decide — la propunerea direcției Spitalului Pașcani — funcționarea în acest spital a două gărzi permanente : una pe spital și alta la secția maternitate, acestea puțind fi efectuate de cei 10 medici competenți să asigure gărzile în condiții optime.La 1 mai 1968 s-a întîm- plat însă un lucru ciudat; în loc să se insiste pentru organizarea în condiții și mai bune a asistenței medicale în rețeaua de ocrotire

a mamei și copilului, se ia o măsură de neînțeles : Direcția sanitară a județului Iași ne face cunoscut că. începînd cu această dată, garda la maternitate se va face numai la domiciliu. Cu alte cuvinte, se desființează garda permanentă tocmai acolo unde este necesară prezenta clipă de clipă a unui medic, bolnavele fiind lăsate astfel în îngrijirea unei simple surori sau moașe. Această

Articole 
de sezon 

cu preț 
redus

In magazinele de îmbrăcă
minte și încălțăminte ale co
operației de consum din în
treaga țară se vînd, în cadrul 
tîrgulul de toamnă, care va 
dura pînă la 2 noiembrie a.a., 
variate articole pentru sezo
nul de toamnă și iarnă la pre
țuri reduse pînă la 30 la sută. 
Iată un bun prilej de a se 
cumpăra cele necesare pentru 
garderoba de toamnă și de 
lamă cu un preț mal scăzut.

PLĂCI
DE
FAIANȚĂ

Mult solicitate pentru îm- 
brăcarea pereților interiori din 
băi, bucătării etc., plăcile din 
faianță pe care le livrează 
Combinatul chimic din Tirnă- 
veni sînt simple și cu două 
muchii teșite pentru colțuri. 
Culoarea, nuanțele la plăcile 
colorate se stabilesc cu asen
timentul beneficiarului, la co
mandă. Plăcile din faianță se 
fabrică în dimensiunile 150 X 
150 mm, 150 X 75 mm, 150X25 
mm. Plăcile pătrate se livrează 
in pachete de cite 50 bucăți, iar 
cele dreptunghiulare cite 100 
de bucăți; brîușori de 12,5 mm 
lățime cite 600 de bucăți in
tr-un pachet, iar cei de 25 mm 
lățime, cîte 300 bucăți. Plă
cile sînt acoperite cu smalț pe 
una din fețe, iar pe cealaltă 
sînt prevăzute cu reliefuri 
pentru o mai bună aderență 
pe pereți. Se livrează în două 
calități — calitatea I și a 
Il-a — in urma sortării după 
aspect și caracteristici tehnice.

Briușorii din faianță produși 
de combinat sînt solicitați pen
tru decorarea pereților placați 
cu faianță. Sînt livrați în două 
calități — 1 și a Il-a — în 
diferite culori: negru, verde, 
albastru, roșu etc. sau deco
rați cu diferite modele. Se pot 
asocia diferite modele, în 
funcție de gust și de interior

Combinatul din Tirnăveni 
mai produce plăci glazurate 
pentru fațadă, albe și colorate, 
format dreptunghiular, cu 
muchii teșite sau drepte. Pe 
una din fețe sînt acoperite cu 
zmalț, iar pe cealaltă au relie
furi. Aceste plăci sînt desti
nate îmbrăcării pereților In in
terior, precum și căptușlrii pe
reților cuptoarelor fabricilor 
de pline.

Plăcile pentru fațadă se am
balează cîte 60 de bucăți in 
lăzi cu grătar. Pentru 1 metru 
pătrat sînt necesare 88 de bucăți.

muri uneori inaccesibile) ridică probleme complexe, care nu se pot rezolva favorabil decît prin prezența în secția maternitate. în mod permanent, cel puțin a unui medic. In maternitatea noastră au loc numeroase internări, ce se fac la orice oră din zi sau noapte. întrebăm : cine internează aceste bolnave, cine le asigură asistența medicală imediată dacă în momentul internării nu

PARTICIPANT ACTIV LA
MUNCA DE CONDUCERE

(Urmare din pag. I)rea măsurilor, se stabilește ce arc de făcut fiecare pentru realizarea efectivă a sarcinilor. Așa s-a procedat, de pildă, nu de mult cînd am analizat cum se ocupă comitetele de direcție și organizațiile de partid de pe șantierele de construcții de mobilizarea salariaților la înfăptuirea planului de investiții. Potrivit răspunderilor stabilite, imediat după e- fectuarea studiului la care au luat parte, membrii comitetului și alți comuniști din comisia economică, instructorii nesalariați care se ocupă de aceste organizații de bază au sprijinit birourile să îmbunătățească activitatea politică și organizatorică în rîndurile constructorilor. Muncitori fruntași în producție, un mare număr de ingineri, tehnicieni și maiștri au fost antrenați la soluționarea problemelor privind întărirea disciplinei, gospodărirea rațională a materialelor, executarea lucrărilor la un înalt nivel calitativ. In procesul acestei acțiuni, mulți constructori care întrunesc calitățile ce se cer comuniștilor au solicitat să fie primiți în partid. In felul acesta, efectivul organizațiilor de partid de pe șantierele de construcții a crescut In ultimele 8 luni cu 49 comuniști, ceea ce a contribuit la creșterea rolului conducător al organizațiilor de bază, a influenței șl capacității lor de mobilizare. ceea ce se răsfrînge pozitiv asupra întregii activități pe șantiere. O contribuție valoroasă aduc membrii comitetului municipal în sprijinirea organizațiilor de partid în vederea intensificării activității pentru îmbunătățirea calității produselor. In cadrul comisiilor, mal ales al celor pentru problemele de propagandă și munca politică de masă, membrii comitetului municipal ajută organizațiile de bază din întreprinderi să folosească forme și mijloace eficiente — munca politică de la om la om, expuneri, simpozioane, consfătuiri, schimburi de experiență — pentru a ridica spiritul de exigență al colectivului în privința calității produselor.A fi membru al unul organ de partid este fără îndoială o sarcină de mare răspundere și încredere, care trebuie dusă la îndeplinire în cele mal bune condiții. Ar fi dăunător însă ca aceasta să se facă în detrimentul muncii profesionale. Nu putem uita că membrii comitetului municipal de partid lucrează fie direct în producție, fie în funcții de conducere a unor întreprinderi, Instituții, organizații economice, de stat sau obștești. A-f sustrage de la îndeplinirea obligațiilor de serviciu, a . le preținde să îndeplinească sarcini de partid în timpul programului lor de activitate ar însemna încălcarea unor indicații precise ale conducerii partidului. Cui ar folosi ca un comunist să se achite cum se cuvine de atribuțiile ce-i revin în calitatea lui de membru al comitetului de partid, dar în schimb să le neglijeze pe cele de la locul său de muncă ? Iată de ce, antrenînd membrii comitetului municipal la diferite acțiuni, ne îngrijim ca el să nu fie încărcați cu prea multe sarcini obștești care să Ie îngreuneze îndeplinirea obligațiilor profesionale. Ne-am dat seama că pentru aceasta este nevoie să renunțăm la „principiul” larg aplicat în trecut potrivit căruia membrii comitetului care se dovedeau cei mai activi erau aglomerați cu tot felul de îndatoriri obștești, în timp ce alții nu aveau nimic de făcut în calitatea lor de reprezentanți ai comuniștilor în organul de conducere.Se impune deci grijă pentru a solicita pe toți membrij. comitetului să la parte la soluționarea problemelor. Membrii comitetului municipal care lucrează direct în fabrici și uzine au ca sarcină să ajute, în primul rînd, organizațiile de bază din întreprinderile Unde muncesc. Aici

pot ei acorda, prin pregătirea profesională și experiența lor, sprijinul cel mai calificat. Socotim normal ca un membru al comitetului, făcînd parte, să zicem, din comisia organizatorică sau economică, să ajute cu toată competența organizația de partid din întreprinderea sau instituția din care face parte la îmbunătățirea activității. De pildă, membrii comitetului municipal care își desfășoară activitatea profesională la Combinatul de îngrășăminte azotoase, IPROFIL 23 August, Fabrica de conductori, Fabrica de pielărie și mănuși, și-au adus contribuția Ia stabilirea măsurilor politico-organizatorice privind utilizarea mai bună a mașinilor și agregatelor din aceste unități, a timpului de lucru, întărirea disciplinei, asigurarea bunei întrețineri și funcționări a instalațiilor, toate acestea avînd efecte pozitive asupra folosirii mai eficiente a capacităților do producție.Procedeul nl se pare util întrucît contribuie la sporirea eficienței activității membrilor comitetului, deoarece nu sînt nevoiți să se deplaseze în unități departe de locul de muncă sau de domiciliu. Tot criterii legate de eficiența aportului membrilor comitetului municipal au condus la concluzia că atunci cînd se fac anumite analize, ei să fie repartizați pe cît posibil în întreprinderile pe care Ie cunosc mai bine, în felul acesta exis- tînd garanția efectuării unor studii mai temeinice. Așa s-a procedat, bunăoară, cînd s-a examinat modul cum se preocupă comitetele de direc-■ ție și organizațiile de partid de normarea științifică a muncii, de îndeplinirea planului do livrări pentru export, de îmbunătățirea activității unităților prestatoare de servicii ale cooperației meșteșugărești.Pentru noi a devenit evident că rezultatele muncii membrilor comitetului municipal de partid depind în bună măsură de felul cum sînt ținuți Ia curent cu problematica la ordinea zilei, de felul cum cunosc sensul măsurilor adoptate, principalele preocupări ale organizațiilor de bază. Se înțelege, în realizarea acestui deziderat un rol important au plenarele comitetului municipal de partid. Atunci însă cînd este necesar, membrii comitetului sînt invitați și la analize sau instruiri pe care le organizează biroul comitetului municipal de partid. In felul acesta, li se înlesnește cunoașterea aprofundată a documentelor de partid și de stat, a ho- tărîrilor organelor centrale și locale, a sarcinilor curente șl de perspectivă a căror îndeplinire sînt chemați șă o controleze. Dar îndrumarea membrilor comitetului municipal nu poate fi limitată numai la instructaje. In intervalul dintre plenare șl instructaje apar documente ale conducerii partidului, comitetul județean și cel municipal întreprind diferite măsuri, toate acestea trebuie înțelese temeinic de membrii comitetului pentru că numai astfel pot ajuta organizațiile de bază să le ducă la îndeplinire. De aici necesitatea ca birou! să țină o legătură permanentă cu ceilalți membri ai comitetului, să se sfătuiască cu ei asupra modului de soluționare a anumitor probleme, să-i țină la curent cu noile sarcini. Pentru aceasta va trebui ca secretarii comitetului municipal, cînd se deplasează în întreprinderi șt instituții, să se întîlnească cu membrii comitetului, să discute cu ei despre aspectele cele mai importante, să-î ajute să rezolve sarcinile ce le revin.Realizarea unui contact mai strîns, mai sistematic, al biroului cu ceilalți membri ai comitetului municipal de partid, sporirea aportului acestora la realizarea obiectivelor fixate de partid vor conduce neîndoielnic la ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a întregii activități desfășurate pentru realizarea politicii partidului.
cine instituie și cine urmărește transfuzia dacă medicul, ,care este singurul în măsură să aprecieze necesitatea aplicării și să urmărească cu competență a- ceastă administrare a sîn- gelui stă la domiciliu 7 Se mai ridică și o altă problemă : în repetate rînduri, casele de nașteri din teritoriul deservit de maternitatea noastră solicită sfaturi în privința cazurilor ce se complică și devin

nînd cont că medicii care fac gardă pe spital nu-și asumă răspunderea în rezolvarea problemelor din specialitatea noastră, am continuat să facem gărzi în permanență pe secție și nu la domiciliu, așa cum prevedea adresa. Desigur că, sub acest aspect, este vorba de un act de indisciplină, dar a fost singura soluție pentru a preîntîm- pina surprize fatale. In a- celași timp, ne-am adresat

De ce s-a dispus desființarea 
gărzii de noapte la maternitate ?

măsură este în totală contradicție cu specificul muncii noastre, deoarece prin absența unui medic de gardă în mod permanent într-o maternitate ca a noastră, se poate asista — fără exagerare — la adevărate cazuri dramatice.Iată cîteva date concrete, care arată lipsa de logică a acestei măsuri. Maternitatea orașului Pașcani este cea mai mare secție de profil din orașele județului Iași și deservește sub aspect obstetrical o populație de aproximativ 96 000 de locuitori. Specificul specialității și specificul teritoriului deservit (majoritatea populației fiind din mediul rural, la mare depărtare de spital, cu dru-

există nici un medic pentru a le examina 7 De asemenea, are loc un mare număr de nașteri. Cine rezolvă cazurile care necesită o intervenție promptă, dacă nu există medic în permanență, singurul responsabil de punerea unui diagnostic și a unei intervenții competente 7 Sînt, apoi, cazurile urgente. își închipuie oare cineva că aceste urgențe țin cont de cele 7 ore de lucru obligatorii ale medicului 7 Dar nu numai atît. Multe din aceste cazuri presupun e- fectuarea și a unor transfuzii. In situația că necesitatea lor se impune în afara orelor de serviciu ale sorei transfuzoare, cine determină grupa sanguină.

netransportabile la maternitate. Nu o dată medicul ce făcea de gardă s-a deplasat în plină noapte la aceste case de naștere. Or, la ora actuală, nu există nici un medic de specialitate care să dea măcar indicații telefonice. Pînă la anunțarea lui, pînă la venirea de la domiciliu, pînă la reluarea convorbirii telefonice. lucrurile pot evolua spre ireparabil.Asemenea întrebări ni le punem de luni de zile, de la primirea adresei Direcției sanitare a județului Iași.Ce am făcut după primirea respectivei adrese 7 Pur și simplu nu am respectat-o. Conștienți de răspunderea ce o avem și ți-

forurilor ierarhice competente, subliniind rațiunea gărzii permanente la maternitate. Totul a fost însă de prisos. In principiu, ni se dă dreptate, dar practic nu se rezolvă nimic, pe motiv că anumite paragrafe din regulamentul nr. 24/661 al Ministerului Sănătății se pretează la interpretări variabile. Cu alte cuvinte, ne încurcăm în paragrafe și articole și trecem cu ușurință tocmai peste ceea ce este esențial și principal într-o dispoziție sau instrucțiune.Menționăm că în regulamentele Ministerului Sănătății se lasă la aprecierea direcțiilor sanitare județene să înființeze — într-o secție cu profil chi

rurgical — fie gardă permanentă, fie gardă la domiciliu, în funcție de necesitățile și specificul local de muncă. După părerea noastră, se poate organiza o gardă la domiciliu și nu o gardă permanentă într-o maternitate mică, cu un teritoriu restrîns de deservire, situată în apropierea unui centru mai utilat, dar în nici un caz într-o maternitate deservită de 4 medici, la distantă de aproape 100 km. de un centru mai mare și cu un volum mare de activitate.Am redactat această scrisoare la data de 17 iunie 1968. Nu am expediat-o la acea dată deoarece între timp am auzit că Direcția sanitară județeană Iași a înaintat în acest sens un referat documentat către Ministerul Sănătății care, prin ordinul nr. VII/ D/ 37 845/4821 din 1968, adresat Direcției sanitare județene Iași menționează : „...față de prevederile regulamentului nr. 24/661/ 1960, în instituțiile arătate se poate organiza numai gardă la domiciliu pe spital, nu pe secțiile de specialitate chirurgicală..." Deși a trecut mult timp de la acest ordin, nimeni nu ia nici o măsură.De aceea, în ultimă instanță, am hotărît să ne adresăm _ ziarului „Scînteia”. considerînd că cererea noastră, care durează de 5 luni de zile, este pe deplin justificată.
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în scrisorile trimise redacției, cititoarele Costina Merticaru, Veronica Rusu, Emilia Ghizdă- reanu, Eugenia Moraru, Floarea Briceag și altele solicită o serie de lămuriri cu privire la interpretarea și aplicarea unor legi șl reglementări privind diversele drepturi cetățenești. Multe din acestea se referă la concediul de maternitate și cum se calculează drepturile pentru acesta, care este programul de lucru al angajatelor cu copii mici etc.In rîndurile ce urmează răspunsuri la întrebările mai sus :Reglementări cu privire concediul de maternitategăsesc în art. 89 Codul muncii și H.C.M. nr. 880/965, completată prin H.C.M. nr. 2489/966. Din aceste reglementări reiese că angajatele au dreptul la un concediu pentru maternitate de 112 zile, dintre care 52 zile înainte de naștere șl 60 zile după naștere. Aceste perioade — se compensează între ele. Deci, dacă o angajată n-a beneficiat înainte de naștere de cele 52 zile concediu pentru sarcină (de pildă la nașterile premature), diferența respectivă de zile 1 se va acorda după naștere pentru a totaliza 112 zile. Șl invers, dacă concediul prenatal depășește 52 zile, concediul
Pe teme juridice

Drepturile 
angajatelor
cu copii mici

k postnatal va fi redus în mod k corespunzător pentru a nu se► depăși totalul de 112 zile.► Ajutorul material pentru sar- 
k cină șl lehuzie se calculează în 
k procente din salariul tarifar, 
k în funcție de vechimea neîntre-► ruptă în muncă. Adică, pentru k o vechime neîntreruptă în mun-că de peste 12 luni, cuantumul► ajutorului este de 90 la sută 
k din salariul tarifar, pentru ve-► chime neîntreruptă între 6—12► luni, este de 70 la sută iarpen- J tru vechime neîntreruptă pînă 
k la 6 luni este de 50 la sută, 
k Excepție de la aceste norme 
k fac angajatele care nasc al trel-► lea copil și următorii. Lor lise 
k acordă acest ajutor în cuantum 
k de sută la sută, indiferent de 
k vechimea neîntreruptă 
k muncă.► Printre măsurile luate k partid și de stat pentru stimu- , larea natalității și sprijinirea 
k familiilor cu mai mulți copii, 
k se înscrie și acordarea Indem-► nizației de naștere., Potrivit Decretului nr. 954 
k din decembrie 1966 șl Instruc- 
k (lunilor Ministerului Finanțelor► nr. 1556/1966 pentru* acestui decret, mamelor , nasc al treilea copil 
k torii li se acordă o k zație pentru naștere► turn de 1 000 lei. La* acestui drept se iau 
k nașterile anterioare, 
k cînd s-au produs acestea, chiar 
k dacă copilul pentru a cărui► naștere se solicită indemnizația ț sau copiii născuți anterior nu 
k se mai află în întreținerea ma-* mei sau nu mai sînt în viață, 
k Numărul nașterilor se sta- 
k bilește pe baza certificatelor de► naștere ale copiilor. In situația► în care un copil se naște mort, k nașterea respectivă nu va intra* în calcul la acordarea îndem- 
k nizației, dovada nașterilor fă-► cîndu-se numai cu certificatele► de naștere ale copiilor.
k Tot pe linia ocrotirii mame- 
k lor și copiilor, angajatelor cu 
k copii mici li se acordă pro-► gram pentru alăptare pînă la k împlinirea vîrstei de un an a 
k copilului. în art. 92 din codul 
k muncii se prevede: „în 
k repausului de odihnă și masă ►. se vor acorda femeilor și pau-► ze pentru alăptarea copiilor”, k Durata pauzei pentru alăptarea► copiilor este de o jumătate de 
k oră, iar între aceste pauze nu► poate fi un interval mai mare► de 3 ore. Dacă la locul de► muncă nu se pot asigura con- k diții de alăptare (lipsa cre- k șelor sau a camerelor de alăp-► tare), unitatea de comun acord► cu comitetul sindicatului poate* aproba eliberarea din muncă a 
k angajatei care alăptează și pe 
k timpul necesar deplasării — 
k dus și întors — de la locul de► muncă la locul de alăptare, 
k Pentru a se evita întrerupe- 
k rile repetate ale muncii, ți-► nîndu-se seama de vîrsta co-► pilului, de distanța de Ia locul* de muncă la locul de alăptare și 
k cu consimțămintul 
k pauzele în vederea 
k pot fi cumulate,► timpul de lucru al mamelor sa * k lariate cu pînă la 2 ore pe zî, , 
k fără reducerea salariului sau a J 
k altor drepturi ce se calculează* 
k pe baza acestui salariu. Deci pro- < k gramul de lucru al angajatelork care alimentează (natural, ar- j k tificial sau mixt) copii mici se 3 , stabilește astfel la 6 ore, iar « , unitatea nu poate prelungi a- <► cest program cu încă o juma- *’ tate de oră, incluzînd și pauza j ’ de masă. De această reducere J ’ nu beneficiază angajatele care < , locuiesc în incinta unității seu 4 k în imediata ei apropiere. Ele * “ vor primi în continuare pau- j “ zele prevăzute de art. 92 Co- 5 ’ dul muncii. 2► Cînd angajatele care alăp- < . tează sînt mutate temporar în- <* tr-o funcție prevăzută cu o re- J ' tribuție inferioară celei stabi- ,’ lite prin contractul de muncă, , acestea vor primi în continuare t. salariul funcției anterioare, a- « . piicindu-se prin asemănare dis- 4 ' poziția art. 90 Codul muncii. J
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angajatei, alăptării reducindu-se
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De ce nu reușiți să lichidați
mînat îndeplinirea unei sarcini do partid, fiindcă lichidarea urgentă a pierderilor planificate este o asemenea sarcină, trasată de conducerea partidului nostru. Nu

putem crede că organizația șl comitetul de partid de aici mai pot tolera o atare situație — irosirea cu bunăștiință a lemnului, a banilor statului.

ANOMALIA Placa uzată a justificărilor

lanmraaasgaass

s®

d: ficituluiD
PLANIFICAT?

Pentru început, ne-am adresat tovarășului ION CRAIU, adjunct al ministrului finanțelor, care ne-a relatat :— Studiile și analizele întreprinse In fabrici șl uzine pentru lichidarea pierderilor planificate șl ridicarea eficienței activității productive au permis să se Includă în planul șl bugetul de stat pe anul 1968 reserve suplimentare de acumulări bănești In valoare de 1 miliard lei peste sarcinile prevăzute inițial în cincinal pentru acest an. Aceste rezerve au fost întregite, în continuări, prin aprofundarea analizelor pe anul în curs ; întreprinderile și celelalte organizații economice planificate cu pierderi, precum și unitățile industriale rentabile în ansamblu, dar care mai fabrică anumite produse In deficit — au identificat noi surse de rentabilizare prin efort propriu. La rîndul lor, potrivit sarcinilor ce le-au revenit, organele de sinteză economică și cele de control și revizie ale Ministerului Finanțelor, adîncind studiile în unele întreprinderi, au depistat noi posibilități de acumulări peste plan. Valoarea totală a acestor rezerve este de circa 170 milioane lei.
— Rezervele amintite reprezintă, 

după cite știm. In mare mdsurd, e- 
fectele planurilor întocmite privind 
reducerea cheltuielilor de producție. 
Tn ce proporție sa reflectă ele di
rect tn creșterea rentabilității întreprinderilor industriale. în volu
mul acumulărilor bănești Ia bugetul 
statului?— Cifrele de care dispunem, privind execuția bugetului de stat și a principalilor indicatori ai planului financiar pe perioada care a trecut din acest an, sînt edificatoare pentru a caracteriza acțiunea inițiată de conducerea partidului în vederea creșterii, în continuare, a eficientei producției. Planul de beneficii a fost

îndeplinit, pe ansamblul economiei naționale și depășit cu cîteva procente, ob(inîndu-se suplimentar peste t miliarde Iei beneficii. în acest fel statul a putut recupera, In condiții mai bune, sumele cheltuite pentru continuarea programului de dezvoltare a economiei naționale în actualul cincinal.Succesele consemnate mal relevă și un alt fapt : acțiunea de reducere a cheltuielilor de producție, prin fructificarea accelerată a rezervelor interne nu are un caracter de campanie. Permanent apar în întreprinderi noi posibilități în acest domeniu, determinate de dezvoltarea și modernizarea bazei lor tehnico- materiale, organizarea științifică a producției și a muncii, de necesitatea diversificării și îmbunătățirii calității produselor. Tocmai de aceea este necesar ca resursele din întreprinderi să fie permanent atrase în circuitul economic, să fie intensificată acțiunea de rentabilizare prin efort propriu a întreprinderilor și produselor. Aceasta, pe baza aplicării în practică a măsurilor stabilite în întreprinderi P.C.R. din diminuarea tuielilor de nizate cu prilejul studiilor de rentabilizare Este pe deplin posibil ca întreprinderile care mai lucrează cu dotație de stat, cît și unitățile industriale rentabile In ansamblu, dar care fabrică unele produse cu pierderi, să obțină în cel mai scurt timp rezultate financiare superioare. Mai ajes că unele din ele nu au fructificat integral rezervele puse în evidență în acțiunea de rentabilizare. Aceste întreprinderi aparțin rului rului rului rului

după plenara C.C. al Iunie a.c. referitoare la mai accentuată a chel- producție, a celor preco-

Economiei Forestiere, Industriei Alimentare, Industriei Chimice și Petrolului.
Ministe- Ministe- Minlste- Ministe-

In loc de beneficii, risipă

și... promisiuni

Ne oprim la situația unor unități din industria chimică. Privită prin prisma rezultatelor economice de ansamblu înregistrate în perioada care a trecut din acest an, activitatea întreprinderilor din această ramură poate fi apreciată ca fiind în- tr-un vizibil progres spre eficiența și rentabilitate în comparație cu realizările anterioare. Pe sistemul Ministerului Industriei Chimice s-au realizat, în opt luni, beneficii peste plan de 422 milioane lei. Valorificarea superioară a resurselor materiale supuse chimizării, lărgirea sortimentelor fabricate și îmbunătățirea calității acestora, micșorarea consumurilor de materie primă, materiale, folosirea tot mai eficientă a potențialului tehnic și uman de care dispun — iată principalii factori care au determinat ridicarea substanțială a acumulărilor bănești la Combinatul petrochimic Ploiești, Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești, Combinatul de celuloză și hîrtie Suceava, Uzina de medicamente București și în alte întreprinderi din industria chimică.Examinarea mal atentă a situației rentabilizării și beneficiilor în această ramură prilejuiește însă și alte concluzii. în perioada _ menționată, patru mari întreprinderi nu și-au realizat planul de beneficii cu a- proape 50 milioane lei, iar alte patru unități au depășit dotația de stat prevăzută pentru acoperirea pierderilor planificate cu 108,6 milioane lei. Un calcul arată că, dacă și aceste întreprinderi s-ar fi încadrat în prevederile planului de beneficii, respectiv de dotații, industria chimică pe ansamblul ei ar fi putut majora volumul acumulărilor suplimentare cu circa 40 la sută. La toate acestea se adaugă și alte neajunsuri: în loc să scadă, numărul produselor nerentabile a crescut în acest an cu 38, iar două întreprinderi planificate cu beneficii și-au desfășurat activitatea cu pierderi — ceea ce demonstrează lipsa de eficiență a unora din măsurile tehnico-organizatorice aplicate în cadrul acțiunii de rentabilizare, precum și slaba intervenție în acest domeniu a unor foruri de resort din Ministerul Industriei Chimice.Unor cadre de conducere de la Combinatul de celuloză și hîrtie-Dej întreprindere care, în 8 luni, în loc de beneficii în valoare de 2 milioane lei, a realizat... 1,1 milioane lei pierderi, le-am adresat întrebarea : Ce a determinat această turnură spre risipă și ineficientă în utilizarea banilor statului ?— Anumite produse se fabrică încă cu pierderi, întrucît beneficiarii au cerut să li se livreze sortimentele cu caracteristici superioare și la alte dimensiuni, toate acestea nece-

sitînd cheltuieli suplimentare de materiale și manoperă — ne-a spus tov. GHEORGIIE MARINESCU, contabilul șef al combinatului.Justificarea nu este In deplină concordanță cu realitatea. Tovarășii din comisia economică a Comitetului ju-

dețean Cluj al P.C.R. ne-au relatat că studiile de rentabilizare elaborate la Combinatul de celuloză și hîrtie din Dej, ca și la întreprinderea minieră Cluj, au depistat, într-adevăr, cîteva produse ale căror prețuri cu ridicata nu acoperă integral cheltuielile necesare fabricării lor : celuloza albită șl naturală, respectiv argila și bentonita. Ca urmare, colectivul județean de rentabilizare a producției a propus ca la aceste sortimente să aibă loc o corectare a prețurilor, dar aceasta ca ultimă soluție. Comitetele de direcție ale celor două întreprinderi au așteptat însă „cu miinile încrucișate" corectarea prețurilor, fără să se mal angajeze cu seriozitate în acțiunea de punere in valoare a rezervelor și măsurilor de diminuare a cheltuielilor de producție, consi- derînd, probabil, că majorarea prețurilor cu ridicata ar putea acoperi risipa, neajunsurile în gospodărirea unor materiale.— La acest combinat de celuloză șl hîrtie — a precizat tov. ȘTEFAN 
MOROIU, inspector principal la Filiala Dej a Băncii Naționale — depășirea consumurilor de materii prime și materiale se ridică la circa 4 milioane lei. Concret, s-au consumat în plus 4 400 mc lemn de rășinoase, 542 tone fibră de rășinoase, însemnate cantități de colofoniu și abur tehnic.Deci, s-au neglijat tocmai acele pîrghii care puteau determina în cel mai înalt grad reducerea cheltuielilor de producție și eliminarea pierderilor planificate șl anume respectarea cel puțin a consumurilor specifice de materii prime și materiale. O perioadă — la începutul anului — au lipsit unele materiale. Cu atît mal mult era necesar ca atunci cînd materiile prime și materialele au sosit în cantități suficiente să se fi manifestat o maximă grijă pentru gospodărirea lor judicioasă. Nu s-a intervenit cu măsuri energice în acest scop și totul a rămas să se rezolve de la sine. Din atenția comitetului de direcția a scăpat și valorificarea stocurilor supranormative de materiale și piese de schimb — generatoare de mari cheltuieli neproductive — precum și eliminarea pierderilor de materie primă în procesul tehnologic. Acum, deficiențele de a- cest ordin sînt bine cunoscute, iar cadre din conducerea combinatului ne-au asigurat că înlăturarea lor va sta permanent pe agenda de lucru a comitetului de direcție, că rentabilizarea deplină a activității economice a întreprinderii se va produce în cel mai scurt timp. în ce măsură se va respecta acest angajament, vom vedea. Este în interesul colectivului combinatului, al întregii economii naționale, ca el să fie realizat cît mai curînd, evitîndu-se pierderile planificate. Va trece cu succes acest examen de competență comitetul de direcție de la Combinatul de celuloză și hîrtie-Dej ?

concepție de escamotare a risipei șl pierderilor. în orice caz, „așezarea" arbitrară a unor prețuri, ca alternativă la tergiversarea aplicării măsurilor judicioase stabilite cu diferite prilejuri — inclusiv în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii, de creștere a eficienței economice — nu este acceptabilă pentru economia națională, chiar dacă diverse foruri din cadrul ministerului caută să convingă că proasta gospodărire, chipurile, nu s-ar datora actelor de slabă

conducere economică, ci necorelărll prețurilor. Este obiectiv necesar ca prețul să reflecte consumul real, științific determinat, de muncă vie și materializată, dar In nici un caz el nu poate admite printre elementele sale pierderile de calitate a produselor, pagubele provenite din funcționarea defectuoasă a mijloacelor tehnice șl alte asemenea componente ale proastei gospodăriri — consecință directă a deficiențelor In activitatea de producție și economică a întreprinderilor.

Numai reducerea continuă

a costurilor asigură și

L
a costurilor asigura și 
sporește rentabilitatea |

Adîncind investigațiile, punctăm cîteva din cauzele pentru care Combinatul de fibre artificiale-Brăila, Combinatul chimic-Craiova și Combinatul de îngrășăminte chimice- Turnu Măgurele dețin încă o pondere din cele mai mari în ridicat de pierderi ce apar tul" Ministerului Industriei Pentru fiecare din aceste cauza care determină menținerea pierderilor o constituie acum tărăgănarea atingerii parametrilor tehnico- economici proiectați la noile obiective și capacități de producție și, îndeosebi, a indicatorilor calitativi : preț de cost, norme de consum, productivitatea muncii, calitatea și rentabilitatea produselor. Din astfel de motive, Ia Combinatul de fibre artificiale din Brăila, dotația prevăzută pe opt luni a fost depășită cu 15 milioane lei.O precizare se impune : despre activitatea combinatului brăilean și a celor de la Craiova și Turnu Măgurele nu se scrie acum pentru prima dată. Intr-un articol publicat în ziarul nostru, cu mai bine de un an în urmă, purtînd titlul ■ „Pînă cînd se vor mai tolera gravele fenomene de risipă de la Combinatul de fibre artificiale Brăila", se arăta că, întrucît producția acestuia nu se înscrie permanent în caracteristicile impuse de normele interne și departamentale, la livrarea produselor, se încasează un preț mai mic decît cel planificat, ceea ce se traduce, în fond, printr-o pierdere efectivă pentru întreprin-

volumul în „con- Chimice. unități,

Există în județul Cluj o unitate — întreprinderea de construcții forestiere Cluj — care, în loc de o pierdere planificată de 600 000 lei, a realizat în prima jumătate a anului 2 milioane lei beneficii.— Sursa beneficiilor — ne spunea ing. NICOLAE FRANDES, directorul întreprinderii — o constituie măsurile de organizare rațională a lucrărilor și a muncii. Brigăzile de constructori în acord global au fost înlocuite cu brigăzi complexe de mecanizare. Fiecare brigadă de acest gen încheie contract pentru orice lucrare, stabilindu-i-se de la început gradul de mecanizare, fazele de lucru, limitele consumului de manoperă, utilaje și materiale. Ansamblul de măsuri luat In acest domeniu a făcut să crească gradul de mecanizare, a sporit productivitatea muncii cu 14 la sută, iar cele 24 brigăzi complexe au realizat economii Ia fondul de salarii de 1,5 milioane lei.„Saltul" de la pierderi la beneficii l-a făcut, prin efortul propriu al colectivului, și întreprinderea de mecanizare și transporturi forestiere Cluj. întreținerea mal bună a mijloacelor de transport, reducerea timpului de imobilizare a acestora în reparații, recondi- ționarea unor piese de schimb și colaborarea strînsă cu întreprinderile forestiere beneficiare pentru diminuarea duratei de încărcare- descărcare — iată măsurile care au asigurat obținerea unor beneficii peste plan ției prevăzute.In vizibil contrast tăți se află Trustul strucții, întreprinderea 9 construc- ții-montaje Cluj și întreprinderea forestieră Huedin, ale căror comitete de direcție se complac încă în situația ca bugetul statului să acopere consecințele incompetentei și slabei lor gospodăriri economice. Colectivul de specialiști care a primit sarcina să rentabilizeze activitatea Trustului local de construcții a evaluat, la început, rezerve de recuperare a unei pierderi de 10,5 milioane lei. Dar, cea mai mare parte din acestea reprezintă înlesniri și avantaje economice acordate de stat, cum ar fi scăderea costului cărămizilor și al altor materiale de construcție, reconsiderarea preturilor la construcția unor tipuri de apartamente.Vizităm cîteva din șantierele și punctele de lucru ale trustului. Pe șantierul complexului social studențesc din localitate este vizibilă indiferența față de gospodărirea materialelor, care sînt aruncate la voia Intîmplării șl flecare ia ce vrea și de tinde vrea, fără nn control Judicios al consumurilor. Utilajele

în însemnate locul dota-aceste uni-culocal de con-

mal mult stau decît lucrează. Am cerut explicații șefului șantierului, ing. NICOLAE TEMPELEANU.— Este drept că aici, la complexul studențesc, nu am reușit să punem ordine — ne spunea el. Multă vreme n-am avut șef de lot, ne lipsesc cadrele calificate. Materialele, utilajele nu sînt bine gospodărite...Simpla recunoaștere a deficiențelor, în lipsa unor măsuri eficace, promise de conducerea trustului cu multe prilejuri, nu servește însă la nimic. Mai ales că amprenta proastei gospodăriri se poate întîlni pb majoritatea șantierelor șl punctelor de lucru ale întreprinderii. întocmai ca și pe șantierele întreprinderii de construcții-montaje nr. 9 din localitate a Ministerului Industriei Construcțiilor. In opt luni, cheltuielile cu manopera au fost depășite aici cu 2,8 milioane lei, din cauza nesincronizării lucrărilor de construcții cu cele de instalații și montaj. S-a construit, s-a cheltuit, au venit instalatori și montori care au stricat o parte din lucrări pentru a face loc aparaturii și utilajului, iar constructorii au fost obligați să revină pentru a repara... stricăciunile. Numai pe șantierul fabricii de zahăr din Oradea, cheltuielile ocazionate de remedieri au depășit, în- tr-o singură lună, valoarea de 1 milion lei. Dacă la toate acestea mai adăugăm că întreprinderea clujeană a plătit pînă acum dobînzi penalizatoare de peste 2 milioane lei și că a încărcat prețul de cost cu alte 1,3 milioane lei pierderi din activitatea anilor precedenți, ne dăm seama în ce situație financiară se află această unitate de construcții.Conducerea partidului a arătat cu deosebită claritate că urmările unor asemenea fenomene care duc la folosirea nerațională a mijloacelor materiale și a forței de muncă, la administrarea defectuoasă a avutului obștesc nu pot fi suportate de economia națională. Tocmai de aceea, este necesar ca în fiecare întreprindere, mare sau mică, să se instaureze un climat favorabil gospodăririi eficiente a mijloacelor materiale și bănești, care presupun ca orice activitate economică să fie rentabilă, să asigure nu numai recuperarea cheltuielilor de producție, ci și a unul volum însemnat de acumulări. Irosirea valorilor materiale în anumite întreprinderi contravine atît Intereselor economiei naționale cît și ale oamenilor muncii. Pierderile nu pot fi sub nici o formă tolerate, ci trebuie să fie suportate de factorii responsabili din întreprinderi și ministere, de cei care — la adăpostul unor justificări puerile — tolerează dezordinea și proasta gospodărire a fondurilor economice.

Comitetul de direcție igno

naționale

rează sarcina fundamen

tală: eficacitatea

economica

Sursa sigură a reducerii prețului de cost constă, îndeosebi, în micșorarea normelor de consum de materii prime, materiale auxiliare, energie. Ea este valabilă în toate cazurile de înlăturare a pierderilor, de creștere a eficienței producției și, deci, și în situația unei alte unități investigate : întreprinderea minieră Suceava. Aici, dotația prevăzută pe 8 luni a fost depășită cu 3,5 milioane lei, datorită, în special, consumului ridicat de lemn de mină și folosirii neeconomice a mecanismelor și utilajelor.— Evidența dării în consum a lemnului de mină nu este îndeajuns de bine pusă la punct tă Întreprindere, iar rea acestuia nu se respunzător — ne-a spus HOGEA, inspector la

dere. Aceeași situație se menține și azi — valori de multe milioane lei irosindu-se în zadar datorită deprecierii calitative a producției. Aceleași cheltuieli majorate se mai efectuează și în prezent din cauza exploatării și întreținerii necorespunzătoare a utilajelor, a volumului ridicat de cheltuieli generale, procentului mare de deșeuri.In legătură cu situația criticată, la redacție s-au primit răspunsurile forului de resort. Ar fi de prisos enumerarea asigurărilor că situația este pe cale de a se îndrepta, că „măsurile preconizate" vor face și vor drege... Fapt este că și în prezent aceleași deficiențe grave, bine cunoscute în gospodărirea resurselor materiale și bănești, se perpetuează invariabil în aceste mice.Socotind probabil sos să mai dea avînte în angajamente noi, în ultimul timp, unele cadre de conducere din combinate și minister vehiculează concepția potrivit căreia s-a făcut de acum totul pentru rentabilizarea produselor, că de aici înainte numai corectarea prețurilor va avea ca efect eliminarea pierderilor planificate. Evident, această concepție contravine realității și nu face decît să dea acoperire actelor de risipă care se mențin încă în întreprinderile ce primesc dotație pentru acoperirea cheltuielilor ridicate de producție. Nu știm în ce măsură conducerea ministerului împărtășește această

combinate chi-că ar fi de pri- asigurări, să se

în aceas- recupera- face co- tov. PETRE Filiala din Gura Humorului a Băncii Naționale. Introducerea unui sistem de cointeresare a echipelor de losirea materialului soluție care ar da De neînțeles este de direcție al întreprinderii, Ministerul Minelor tărăgănează aplicarea ei.Referirea la modul defectuos In care se ține aici evidența operativă- contabilă a consumurilor materiale nu este întîmplătoare. Lipsa unei situații clare a fondurilor fixe, completată de întreținerea și exploatarea necorespunzătoare a mecanismelor au generat, de asemenea, însemnate pagube. In abataje și galerii, ca și la stația de preparare a întreprinderii, pot fi întîlnite utilaje complet uzate înainte de vreme, din cauza neglijentei și întreținerii defectuoase — a căror valoare nu este recuperată prin amortizare, decît în proporție de 10—20 la sută. Alte utilaje și instalații, în valoare de 8 milioane lei sînt nefolosite de mult timp, deci inactive — și ridică anual zestrea de pierderi a întreprinderii cu peste 360 000 lei.Am solicitat părerea tov. NICOLAE 
UNGUREANU, secretarul comitetului de partid al întreprinderii, asupra acestei situații.— Efectele negative ale unor vizibile defecțiuni organizatorice au majorat volumul pierderilor și ele se fac încă simțite în activitatea întreprinderii. O măsură urgentă care se impune ar ft urmărirea mai atentă 
a consumurilor specifice, o evidență mai precisă, coroborată cu un trol sistematic al normelor de suin, care să ofere posibilitatea intervenții operative în cazurile se manifestă tendința depășirii acestora. Cu toate că organizația partid a atras atenția direcție ședințe pășirea s-a tot importante probleme economice. Or, încadrarea în prețul de cost prevăzut ridică neajunsuri a căror înlăturare trebuie să aibă loc în cel mai scurt timp.După părerea secretarului comitetului de partid, în întreprindere există reale posibilități nu numai a consumului ți a cheltuielilor pentruade creștere a cu efecte ime- ponderii chel-

mineri In re£o- lemnos ar fi o bune rezultate, ce comitetul de

să examineze factorii care prețului de amînat

con- con- unel cîndde comitetului de în cadrul unei determină de- cost planificat, dezbaterea acestei

de reducere de lemn, ci întreținerea galeriilor $1căilor ferate interne, utilajului, precum și productivității muncii, diate asupra reduceriituielilor cu salariile in costul tonei de minereu extras șl preparat. A- ceeași concluzii s-a desprins, de alt-

fel, din analizele întreprinse In lunile din urmă, pe baza indicațiilor Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c., privind diminuarea cheltuielilor materiale de producție în întreprinderile industriale. Studiile efectuate în întreprinderile miniere au evidențiat posibilitatea reducerii cheltuielilor materiale cu aproape 13 milioane lei față de planul pe acest an și cu 52 milioane lei în comparație cu indicatorii orientativi de plan pe 1969 — sume care trebuie să se reflecte direct în acumulările cuvenito bugetului statului.Important este ca aceste mari rezerve să nu rămînă între coperțile studiilor, ci să devină realitate, prin aplicarea măsurilor preconizate în fiecare din întreprinderile miniere. Mai ales că soluții moderne, deosebit de eficiente în micșorarea cheltuielilor materiale de producție — și anume, extinderea susținerii metalice și recuperarea lemnului de mină din abatajele exploatărilor miniere, creșterea numărului abatajelor cu front larg și reducerea numărului abatajelor cameră, Ia care consumul de lemn e mai mare, îmbunătățirea metodelor de exploatare, ridicarea indicilor intensivi și extensivi de utilizare a mecanismelor, — nu sînt peste tot fructificate pe măsura condițiilor tehnice și materiale, a investițiilor acordate de stat pentru dezvoltarea întreprinderilor miniere. Este nevoie să se modifice complet optica unor specialiști din exploatările miniere — inclusiv a unor cadre de conducere de la întreprinderea minieră Suceava — potrivit căreia esențial este să se scoată cît mai mult cărbune, minereu și alte substanțe utile, indiferent de costurile do producție. Analiza cheltuielilor materiale, a prețului de cost trebuie să facă obiectul preocupărilor tuturor factorilor de conducere din întreprinderi, exploatări, secții, nu numai ale economiștilor și contabililor. Realitatea arată că strînsa îmbinațe a gîndirii tehnice și economice din fabrici și uzine constituie „secretul" unei bune activități productive, unei înalte eficiente economice — și peste tot trebuie asigurate condițiile propice conlucrării fructuoase dintre specialiști.Nu putem trece însă cu vederea un fapt pe care, de altfel, l-am a- mintit. Secretarul comitetului de partid de la întreprinderea minieră Suceava, bun cunoscător al neajunsurilor care „macină" încă prețul de cost al producției, spunea că... a atras atenița comitetului de direcție. Iar acesta, a tot amînat... Ce a mînat ? In ultimă instanță, a
a-
a-

Artificii care dăunează

economiei

care llus- amintită.

Colectivele din marea majoritate a întreprinderilor industriale care lucrează cu dotație de la buget sau care au produse nerentabile s-au angajat să determine, prin măsuri operative și eficace, o îmbunătățire reală în mersul producției, care să ducă la înlăturarea pierderilor planificate. în această acțiune ele au investigat cele mai felurite laturi ale activității proprii. Ancheta noastră a întîlnit însă — în anumite întreprinderi și organizații economice — tendința dăunătoare, fie de a masca anumite rezerve de beneficii, pentru a raporta apoi realizarea de acumulări care, în fapt, nu se datoresc efortului propriu — fie dc a ajunge Ia o rentabilizare pe hîrtie, formală și fictivă a produselor.Redăm unul din cazurile trează pregnant tendințaPe primele trei trimestre ale acestui an, întreprinderea forestieră Piatra Neamț a fost planificată să se aprovizioneze cu lemn rotund de fag — In proporție de 33 la sută din necesar, de la I.F. Focșani, I.F. Vrancea și I.F. Făgăraș — unități situate la distante mari. Drept dovadă că exis-■ tau resurse mai apropiate, dar probabil „necunoscute" de forul tutelar care a făcut planificarea — Trustul de exploatare, transportul și industrializarea lemnului Bacău — întreprinderea nu s-a aprovizionat în primele opt luni decît în proporție de 25 la sută de la unitățile amintite, preferind alți furnizori mai piați : I.F. - - - --Neamț. Ceea ce n-am reușit să înțelegem este motivul în virtutea căruia I.F. Piatra Neamț are, la rîndul său, plan de livrare, la lemn rotund de fag, altor întreprinderi forestiere. Nu se creează prin acest joc al planificării transporturilor o posibilitate artificială de realizare a unor economii nereale, care în cele din urmă se materializează în beneficii „suplimentare", cu tot cortegiul de stimulente legat de ele ? Punem această întrebare forurilor de resort din Ministerul Economiei Forestiere, adăugind încă un exemplu — de la I.F. Tarcău și I.F. Tîrgu Neamț — confirmă intenția.................. “

apro-Tarcău șl I.F. Tîrgu

deliberată n care unor

cadre de conducere din această ramură de a asigura condiții facile pentru realizarea planului de acumulări bănești, fără să fructifice la maximum propriile posibilități și rezerve. Cazul pe care-1 relatăm este o ilustrare a zicalei despre cel care și-a furat singur căciula. I.F. Tîrgu Neamț a fost planificat de Bacău să vîndă în acest an I.F. Tarcău 136 000 mc lemn rotund de rășinoase la un preț cu 28 lei pe metru cub sub ' ' ■cantitate, prin operații ce pot tre I.F. Tîrgu suplimentară cu utilaje dereaun beneficiu anual de peste 5 milioane lei.Credem că mobilul acestui procedeu este nu numai de a crea întreprinderii de la Tarcău posibilitatea de a îndeplini planul de beneficii, ci și de a realiza un volum sporit de producție globală și marfă pe întregul trust, prin dubla raportare a valorii lemnului rotund de rășinoase. Cui servesc asemenea artificii ? în nici un caz economiei naționale. Firesc era ca în întreprinderile respective să se pună în valoare rezervele reale de economii pe care le au prin organizarea științifică a muncii în parchete șl guri de exploatare, folosirea integrală a capacității utilajelor de mecanizare a lucrărilor, programarea rațională a transporturilor, reducerea cheltuielilor generale și a celor neeconomicoase. Această practică este dăunătoare tocmai pentru că atrage după sine o prematură abandonare a eforturilor îndreptate spre găsirea de noi căi de sporire a acumulărilor bănești, pentru că generează acalmie atunci cînd, de fapt, atenția încordată ar trebui să caracterizeze activitatea unui colectiv sau altul. Ea trebuie combătută de minister, de conducerile întreprinderilor, de organele de partid, întrucît încalcă principiul unanim recunoscut ca rezultatele activității economice să fie efectul nemijlocit al eforturilor colectivului întreprinderii și nu al speculațiilor scriptice.

trustul cătrecel legal. Din această sortare și fasonare — fi efectuate și de că- Neamț, fără o dotare J întreprin- forestieră Tarcău realizează

Principiile gestiunii economice, pe baza cărora 
sint organizate întreprinderile noastre socialiste, 
presupun ca o cerință obligatorie nu numai re
cuperarea Integrală a cheltuielilor materiale din 
activitatea productivă, ci și obținerea de bene
ficii. Cu cit sint mal mari acumulările realizate 
de iiecare Întreprindere in parte, cu atît cresc 
șl acumulările bănești de care dispune bugetul 
statului, prin intermediul căruia ele sint Îndrep
tate spre finanțarea acțiunilor de dezvoltare a 
economiei naționale și de ridicare continuă a 
nivelului de trai material șl cultural al oamenilor 
muncii. Traducerea In viață a indicațiilor parti
dului privind creșterea eficienței economice pre-

luptă susținuta împotriva formallsmu-supune o
lui, autolinișîirii și resemnării care tind să frineze 
rentabilizarea întreprinderilor. In fața comite
telor de direcție, a colectivelor din între
prinderi și forurilor lor tutelare, a organelor șl 
organizațiilor de partid stă sarcina de a între
prinde totul pentru punerea In valoare cu efi
ciență sporită a potențialului material șl uman 
de care dispun, pentru ca prin efortul propriu al 
colectivelor do muncitori. Ingineri și tehnicieni 
să se asigure înfăptuirea sarcinii trasate de 
partid — ca toate întreprinderile și produsele să 
fie rentabile, eficiente, în cel mai scurt timp.

Anchetă realizată de ing. Nicolae PANTILIE, 
Corneliu CÂRLAN si Alexandru MUREȘAN
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Am doi prieteni : Teatrul 
National din Ciul »1 Tea
trul Maghiar din Sftntu 
Gheorgho. Nici unul nu •

mare, nici unul nu e mic : calitatea nu e dată de numărul personalului angajat. Am deci doi amici. Ce poate mal mult să-și dorească un autor ?ION BAIEȘU:
Un autor modern în stare 

să care decoruri?
N-a» vrea să se creadă cumva că sînt un autor mulțumit atunci cînd spun că niciodată relația teatru- autor nu a fost perfectă, că întotdeauna pe acest teritoriu a domnit o romantică și nobilă anarhie. Căci, dacă vrem să ne socotim realiști, hal să pornim de 

la realitate : autorii nu pot avea toți un teatru al lor, iar teatrele nu pot avea toate autori dramatici încadrați In schemă. Sigur că teoretic nu este imposibil ca un autor să aibă teatrul luL „Tare mult aș vrea Să am un teatru al meu", tmi spunea bîntult de melancolie un prieten. „Si 
ce piese ai juca in el 7“ l-am întrebat „Piesele mele, bine-nțeles“, mi-a răspuns. Există deci riscul acesta, ca toți autorii, pu- nînd mina pe un teatru, să 
M joace numai pe el. Sigur că ar fi șl o altă soluție. ca fiecare să-și facă un teatru In propria lui casă. Exemplul cel mai frumos 
al l-a dat marele maestru George Căllnescu, care Ișl Înscena acasă piesele. Șl soluția cealaltă, ca teatrele 9ă aibă autori dramatici Încadrați In schemă, merită să fie discutată. Să ne glndlm la Lope do Vega, 
de pildă, sau chiar la Shakespeare. Ișl șapirografiau 
el piesele prin A.T.M. șl 
le trimiteau apoi la două- B®ci de teatre spre a fl trecute In repertoriu 7 Nici vorbă. El se puneau în slujba unei trupe in cadrul căreia executau tot felul de munci : jucau pe scenă, cărau decoruri, făceau pe sufleuril șl, In timpul care 
le rămlnea liber, scriau șl •1 un „Hamlet" sau un „Clinele grădinarului" pentru trupa respectivă. Sigur că aici noi nu discutăm despre genii, dar întreb totuși dacă există oare vreun autor modern astăzi In sta
re să care decoruri Ia propria sa piesă 7Da, Intr-adevăr, Ideal ar 
fl ca flecare teatru să albă 
un autor al său, căruia să-i comande o piesă, plnă la 
O anumită dată, așa cumAL MIRODAN:

comandă costumele șl butaforia. N-ar fi ușor, desigur, pentru autor, dar el ar ști că piesele lui se joacă iar teatrul ar fl sigur că are piesa care-i trebuie. Căci nu o dată se întîmplă ca un teatru să-și propună, de pildă, să epuizeze Intr-o stagiune problema mortii și a infinitului, iar autorii să nu ofere nimic serios pe această temă. Așa mi-a spus un referent al unul teatru la telefon : „tovarășul director m-a rugat să vă spun că dînsul intenționează să facă pentru stagiunea aceasta un repertoriu filozofic și vă roagă să-1 dați ceva filozofic1*. „O comedie de dragoste nu vă interesează 7“ „Nu, că v-am spus de ce, noi vrem să atacăm problema morții. Dacă n-aveți cu moartea, dați-ne cu infinitul. Noi am apelat la dumneavoastră în ultima instanță, pur șl simplu nu găsim nimic indigen". Ideea cu autori In schema teatrelor ar mai prezenta un avantaj pentru respectivele instituții: problema succesului de casă. Căci. Între noi fie vorba, nu există director de teatru cara să nu fl vestejit Intr-un articol piesele u- șoare șl cu succes la casă, după care, cu conștiința împăcată, să-l treacă chiar cu mina lui In repertoriu pe Robert Thomas. Avlnd autorul la Indemlnă, ce-ar face directorul teatrului 7 L-ar pune să încropească o povestioară nostimă de amor șl producție cu patru, cinci personaje, cu un decor din trei pînze și două stinghii, ar pune repede piesa în scenă cu cîțivâ actori dintre cel care se plîng In ședințele sindicale că nu 11 se dă să joace și l-ar trimite în turneu pe șase luni. In felul acesta casieria teatrului s-ar umple, planul s-ar îndeplini și toți salariații ar încasa prima anuală.

multor ani, îmi dau seama că au avut dreptate. Piesa avea un viciu de construcție, ca dovadă nu am mai reluat-o.După doi ani, în 1966, am predat tot la Teatrul Mic, două piesa Intr-un act Trec peste amănuntele de lectură și discuție. La 7 luni după aceea, în martie 1967 au fost prezentata pe scena teatrului, în spectacol lectură. Una din ele „Cochilii de melc" a fost tipărită de Comitetul pentru Cultură și Artă șl difuzată la teatre. Nu a mal fost reprezentată.în vara anului 1967, e- ram din nou la discuție, la același teatru, pentru „Croitorii cei Mari din Valahia". De astă dată s-a hotărît să se citească în consiliul artistic al teatrului. Totodată s-a trimis un exemplar la revista „Teatrul" care a tipărit-o curînd. Tot după sfatul directorului Teatrului Mic. am prezentat-o șl la concursul de dramaturgie....cu care ocazie a citit-o 
șl directorul Teatrului de Comedie, artistul poporu

lui Radu Beligan șl f&ră g multă vorbă a tnscrls-o In E repertoriu. Peste ctteva R zile Încep repetițiile. La fi- li 
nele lor va fl reprezentată, o Nu știu cum lucrează alte n teatre cu alțl autori de- E| oarece experiența mea se n rezumă la cele amintite H mai sus. Aș vrea să adaug n numai că travaliul asupra fi textului dramatic • anevo- g los; din Idee decurge o metaforă care trebuie să Insu- | meze Intr-o poveste destine g de om ce sa Înfruntă, se “ încleștează, unele înving, 0 altele se supun, altele se H anulează; nu-1 voie să 0 spui prea mult, nimic „ nu trebuie să lipsească. H Și totul In două ore de ra spectacol ; Intr-un text de foarte mici dimensiuni dacă g ne gîndim la libertatea de H cuprindere a prozei. uCînd un asemenea text, n ajuns la un teatru, este ci- 0 tit de mai multe persoane, jșj 
e analizat, orice consilii și sugestii, fie ele cit de ne- | favorabile pentru text șl N pentru autor sînt deosebit 8 de fructuoase dacă sînt ■ date cu solicitudine șl corn- g pe tentă.LEONIDA TEODORESCU:

0 „splendida" izolare

Glumă cu substrat seriosAni de-a rlndul s-a căutat soluția bunelor rapor
turi dintre teatre și autorii, val I, dramatici. Fără succesul rîvnit S-a discutat despre activitatea și sensul secretariatelor literare, despre comandarea, asemeni sculpturilor din Renaștere, a marilor teme, despre rosturile în această privință ale consiliilor artistice. Fără succesul dorit, însă. S-a discutat despre participarea scriitorului la viața teatrului, despre cenacluri șl ateliere și de fapt despre orice. Fără succesul visat. Toată lumea teatrului caută de vreo două decenii sistematic și de-o sută 
de ani instinctiv metoda prin care să se asigure dramaturgiei originale condiția necesară existenței firești; am căutat și eu, împreună cu ceilalți, vreme îndelungată formula mult așteptată, dar fără rezul
tat.

Plnă aseară.Cînd, meditlnd la întrebarea „Scînteii", am găsit soluția, emoționat ca la ceasul marilor revelații. Și, . bineînțeles, „cheia" s-a arătat a fi, ca de obicei în asemenea cazuri, nespus de simplă șl nespus de-aproape. Atît de simplu și-atîta de la doi pași de noi, încît ignorarea el nu poate fi pusă decît pe seama dificultății

funciare de a descoperi a- devărurile prime.Metoda descoperită poate fl formulată în chipul următor : începînd din stagiunea 1968—1969 teatrele vor renunța să mai „sprijine" dramaturgia originală și se vor ocupa de autorii locali în același mod în care se ocupă de autorii străini. Efectele binefăcătoare ale soluției sînt lesne de sesizat :1. La-nceput de stagiune afișele Capitalei, de pildă, vor propune spectatorilor în loc de 97 la sută premiere cu texte traduse, un procentaj echivalent de texte originale.2. Autorii nu vor mal fi chemați excesiv la consilii ; textele o dată acceptate în principiu nu vor mai fi agresate de observații, sugestii și recomandări la infinitul mare, deoarece dramaturgii externi sînt fie decedați (ori, cu morții nu se discută), fie, mai grav încă, în viață (ori, cu un autor străin, trebuie să ne purtăm elegant).3. Drumul pieselor de la manuscris la scenă va fi scurtat considerabil șl atmosfera în jurul lucrărilor la care mă refer entuziastă, deoarece, după cum se știe, piesele străine au o calitate de neprețuit: ele plac unor directori încă înainte de a le citi.

La noi nu se poate vorbi nici de dramaturgi al unor teatre, nici de teatre ale unor dramaturgi. Se creează astfel o lipsă de angajare, reciprocă poate, dar sigur nedorită de dramaturgi. Cred că este unul din simp- tomele cele mal elocvente privind conținutul relațiilor dintre dramaturgia noastră șl teatrele noastre. Fapt este că teatrele noastre în marea lor majoritate nu sînt Interesate de dramaturgie, cl cel mult de cîte o piesă. Cred eă se comite o eroare, a cărei primă consecință este o a- nume încetinire a propulsării dramaturgiei originale.Problema este că Intre dramaturgie șl teatrele noastre nu există un raport de o reală permanență șl că evoluția vieții teatrale și a dramaturgiei naționale se realizează oarecum în paralel. Lucrurile sînt de o evidentă gravitate, pentru că trebuie să fim conștienti de faptul că oamenii de teatru de astăzi și dramaturgii de astăzi sînt cel care poartă, răspunderea u- nui moment cultural, că nu este vorba de teatrul x sau de dramaturgul y, ci de mișcarea teatrală națională și de dramaturgia națională, care trăiesc într-o „splendidă" Izolare întreruptă cînd și cînd de accidentul unei premiere.In ultima vreme se vorbește destul de curent despre un moment al teatrului în literatură, se spun lucruri interesante, dar situația dramaturgiei este departe de a avea un vag colorit trandafiriu. în primul rînd marea majoritate a pieselor- existente în portofoliul dramaturgiei noastre sînt complet necunoscute și riscă să fie necunoscute încă un număr mare de ani. Și nu este vorba numai de dramaturgii tineri, cl și de dramaturgi demult consacrat!, ca Horia Lovinescu și Paul Everac.în condițiile acestea e greu să stabilești, chiar eu o mare aproximație, care sînt forțele reale de care dispune dramaturgia noastră și care ar putea fi influenta ei reală asupra fenomenului cultural națio

nal. O artă nu se realizează ca atare dacă nu devine un act public ; în rest nu poate fi vorba decît de o artă Ipotetică. Or, prima cerință pe care o impune o mișcare artistică este cea a ieșirii din sertar în a- rena marilor confruntări. Altfel nu vom avea decît colocvii teoretice, iar rezervele reale ale dramaturgiei noastre se vor transforma cu timpul Intr-un stoc intangibilPoate că a venit timpul 
ca posibilitățile de afirmare ale dramaturgiei naționale să fie evaluate cu mai multă luciditate. Poate că secretariatele literare ar trebui să-și precizeze mal bine funcțiile șl atribuțiile lor In raport cu dramaturgia națională. Poate că a venit timpul să se revadă sistemul de subvenții. Cred că partea masivă a subvențiilor trebuie să fie totuși alocată pentru spectacole cu piese românești. Dacă statul face un efort material, mi se pare absolut firesc ca acesta să fie îndreptat spre realizarea unor deziderate ale culturii naționale.Și sigur se simte o mare nevoie de îmbunătățire a posibilităților de publicare a pieselor. Astăzi nu există decît o singură revistă, „Teatrul", specializată, dacă pot să spun așa, în publicarea pieselor românești. Or, asta e foarte puțin. în primul rînd pentru că, practic, revista nu publică decît cam zece piese pe an. O singură revistă și aceea lunară nu este suficient. Ce s-ar întîmplă cu proza și poezia noastră, dacă în toată tara n-ar exista decît o singură revistă ? Un săp- tămînal dedicat în exclusivitate dramaturgiei și teatrului și-ar justifica astăzi pe deplin existența, mai ales prin regularitatea șl operativitatea lui.'Poate că propunerile pe care le-am făcut nu sînt dintre cele mai inspirate, la urma urmei soluțiile mai bune sînt întotdeauna cele care ne așteaptă la doi pași de noi. Dar se simte nevoia unei schimbări. Să nu uităm totuși că nu este vorba de o piesă sau de un dramaturg, cl de un capitol al culturii naționale.
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ALEXANDRU POPESCU:
Travaliu șiîn vara anului 1964, directorul Teatrului Mic, Radu Penciulescu, nu mă cunoștea. într-o seară, în- tîlnindu-1 întîmplător, i-am spus că am scris o piesă de teatru.— Să mi-o aduceți la teatru, mi-a zis. Peste cî- teva zile plec în concediu. 

O citesc și vă chem...Peste trei săptămîni e- 
jam din nou fată în față.

»- Mi-a plăcut piesa du-

mitale... ia loc !... dar» — a adăugat — am unele nedumeriri...Am discutat mult. Pînă la urmă s-a hotărît să fie dată la lectură unor oameni — unii din teatru, alții din afară — șl să se discute. Intr-adevăr prin luna noiembrie a aceluiași an, un grup de oameni de teatru au discutat, m-au judecat, m-au sfătuit...Acum, după trecerea mai

Răspunsurile dramaturgilor reflectă puncta de vedere personale. Din ele se desprind însă unele stări do lucruri generale șl, de asemenea, sugestii. După cum se știe, au existat unele inițiative pozitive destinate sprijinirii dramaturgiei originale. Concursul organizat de C.S.C.A. a trezit un larg interes, constituind prilejul afirmării unor noi talente dramaturgice. Organizarea periodică a unor astfel de concursuri poate deveni o sursă de efervescență pentru literatura noastră dramatică. De asemenea, interesul acordat de către unele teatre a favorizat apariția unor condeie, fie din rîndul scriitorilor afirmați în alte genuri, fie debutanți.Totuși, cercetînd repertoriile, se constată că teatrele răspund mai puțin satisfăcător la capitolul dramaturgiei originale. în rîndurile de mal sus AI. Mirodan propune chiar, în glumă, ca piesele românești să aibă parte de o rezolvare la fel de operativă ca și cele străine. Noi am adăuga că aceasta nu este suficient. Teatrul nu se poate limita să beneficieze de roadele creației originale, el are obligația să Ie cultive în permanență, să pregătească o „recoltă" bogată.Desigur, aceasta nu Înseamnă acceptarea necritică a oricărui text. în strînsă colaborare cu teatrul, eunoscînd exigențele acestuia, un autor se poate forma ca veritabil dramaturg. De aceea, după cum arată I. Băieșu, dramaturgul trebuie să încerce șl el să stabilească punți de legătură cu teatrul. Dacă cerem teatrelor solicitudine, dramaturgilor le cerem acceptarea unui dialog deschis, sincer. Receptivitatea reciprocă asigură succesul a- cestei colaborări. Răspunsul dramaturgului Al. Popescu relevă bunele rezultate ale unui asemenea dialog.Preocuparea pentru descoperirea șl formarea u- nor dramaturgi poate duce la rezultate de perspectivă la fel de importante ca si un snectacol cu nie- sa unui autor de succes verificat. Teatrul nu trebuie să adopte o atitudine pasivă, ci să devină un adevărat centru magnetic, un motor al dezvoltării creației dramatice naționale.
Anchetă realizată de Georga BANU
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Un valoros ansamblu muzical
oaspete al țării noastre

g
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ZILELE CULTURII SOVIETICE

Doru POPOVICI

cinema
16,30 ; ÎS ;

eontî-
în Ca-

★

nr.

18,45 ;
20,30.

11,15 ;

nu ex- 
urmă o 
intensă, 
seriozi-

de Stat pentru Cultură șl Artă ■ 
saloanele restaurantului Athânâe . Palace,

ce
de fapt nucleul 

al Întregului'.

sa artis- 
o fermi- 

modul 
înțelege 
au fost 

In for- 
artistia

în legătură cu 
formație came- 
către maestrul e- 
artei sovietice, 

.Conducătorul

dedicată lui

« ! 
18 ;

in

! 13,30 ;
; 14 ; 16 , io,ia ; AU,ou ia uaaa/,
ÎNFRĂȚIREA între popoare — 

20.
------  ; 11 ; 13,30 ; 

; 18 ; 20,30.
9 ; 12,30 ;
In eontl-

c

a Filarmonica de Stat „George Enescu* (sala Ateneului 
Român) : Concert de muzică populară românească dat 
de orchestra „Barbu Lăutaru". Dirijor : Ionel Budlș- 
teanu — 20.
• Sala Palatului i Concert de muzică ușoară t Roddy 
McNeil (Anglia) — 20.
• Opera Română : Seară vieneză — 11 ; Lohengrin — 
19.
® Teatrul de Operetă : My Fair Lady — 19,M I Singe 
vlenez — 19.30.Î Teatrul Național „L L. Caraglale" (sala Comedia) : 

pus de soare — 10 ; Regina de Navara — 13 ; Romeo 
șl julieta — 19,30 ; (sala Studio) : Părinții teribili 
— J0 ; O femele cu bani — 10 ; Jocul adevărului — 19,30. 

• Teatrul de Comedie : Teatr Powszechny Varșovia s 
Don Juan — 20.
• Teatrul „Lucia Bturdza Bulandra* (sala din bd. 
Schitu Mfigureanu) ; Luceafărul — 19 ; Comedie pe 
întuneric — 20 ; (sala din «tr. Alex. Sahla nr. 76 A) : 
Comedie pe întuneric — 10 ; Dansul morții — 20. 
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Mare) : Călătorie cu 
scandal — 10 : Cînd luna e albastră — 20 ; (sala 
Studio) i Femei singure — 10,30 ; „Viziuni flamande* 
- 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea* : Kathleen — 20.
• Teatrul Mic : Baltagul — 11 (spectacol cedat) : Vrei 
să fll nevasta mea 7 — 18 (spectacol O.S.T.A.) ; îngri
jitorul — 20.
a Teatrul „Ion Creangă* : Cocoșelul neascultător — 18 i 
Adresanțll necunoscuțl — 18.
0 Teatrul evreiesc de stat : Mangherlada — 11 ; Inttl- 
nlre pe culmi — 20.Îț Teatrul „Țăndărică* (sala din CaL Victoriei) i Ayen- 
urile Iul Plum-Plum — 11 ; (sala din str. Academiei) : 
A fugit un tren — 11.
0 Teatrul „C. Tănase* {sala Savoy) t „Ca 
— 19,30.

la T&naie*

0 Vera Crux I PATRIA — 9 | 11,38 | 18 f
21.15.
0 Samuraiul : REPUBLICA — 9 ; 11,30 ;
18,45 ; 21,15, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16
20.45, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 
» Fiul lut Tarzan l LUCEAFĂRUL — 8,30 ;
14.15 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,15, FESTIVAL —
13.15 ; 15,15 ; 17,15 ; 19,15 ; 21,15.
0 Veșnicul întîrziat i CAPITOL — 8,48 ; 11
18.30 î 21, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
TOMIS — 9—15,45 In continuare ; 18,15 ; 20,30.
e Lustragiul : VICTORIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 i 16 ; 18,30 i
20.45.
0 Prințesa t CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,38 ; 18 | 20,45. 
0 Vară capricioasă : CENTRAL — 18,30.
0 Suflete tari (ambele zerll) : LUMINA — 9—15,49 In 
continuare ; 19,15.
0 Totul pentru rls | Tineretul român la Feztlvalul do 
la Sofia ; Mihaela : TIMPURI NOI — 9 ; 10,30 ; 12,15 ; 
14 ; 15,45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21.
0 Testamentul unul pașă I DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 18 ;
18.15 ; 20,30, VOLGA — 10—14 tn continuare ; 18,15 ; 20,30. 
O Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
0 Trei copii minune : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30, CIU
LEȘTI — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Mărturisirile unul domn cu cameră mobilată 1 FERO
VIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, SALA CINEMA
TECA — 10 ; 12 Î 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (bilete la casă). 
0 Aventurierii : ——  -----------
10 ; 15,30 ; 17,45 , "
0 Planeta maimuțelor I EXCELSIOR — 8,45
16 ; 18,30 ; 21, MIORIȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30
0 Căderea Imperiului Roman i FLAMURA
16 ; 19,30.
0 Șapte oameni de aur ■ DACIA — B—18,39
nuare ; 18,45 ; 21.
0 A trecut o femele t BUZEȘT1 — 15,90 | 
0 Ultima noapte a copilăriei i CRÎNGAȘI 
18 ; 20,15.
0 Neînțelesul l GRTVTȚA — 9 | 11,18 | 13,39 ;
20.30, AURORA — 9 J 11,15 ; 13,30 ; 15,49 |
0 Operațiunea Ban Gennaro i BUCEGI —
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e surprizele dragostei ■ ARTA — 9—15,48
nuare : 18 ; 20,15.
0 Marysla șl Napoleon i FLACĂRA — 15,30 ) 18 ; 20,30. 
O Studiu despre femei t VITAN — 15,30 | 18 ; 20,15. 
0 Vin cicliștii t POPULAR — 15,30.
0 jurnalul unei femei tn alb i POPULAR — 18 | 20,39. 
0 Taffy și vlnătorul : MUNCA — 15,30 ; 18.
® Lady Macbeth In Siberia : MUNCA — 20,19.
O Fratele doctorului Homer i UNIREA — 19,99 | 18 |
20.30.
O Un dolar găurit i MOȘILOR — 18,36 ; 18. 
q Să nu ne despărțim i MOȘILOR — 20,30.
0 Vicontele plătește polița i COSMOS — 15,381 18 ;
20.15.
O Zile de vară : FERENTARI — 15,36 ; 18 ; 20,30.
0 Wlnnetou (seria a UI-a) : VIITORUL — 15,99 | 18, 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 | 20.
0 Inimă de mamă ! VIITORUL — 20,30.
0 Tarzan omul-malmuță ; FLOREASCA — 8 î 11,15 1 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Piramida Zeului Soare : PROGRESUL — 15,30 ; 18. 
0 Unchiul meu : PROGRESUL — 20,30.
e Frumoasele vacanțe : LIRA — 15,30 ; 18,20.
0 Roata vieții : COTROCENI — 15,30 ; 18.

14 ; 16,30
— 18,30
18,30 ; 21

Deșl înființată de
nd — la 20 februarie 

1964 — orchestra de ca
meră din Kiev a reușit să 
atragă atenția chiar de la 
primele concerte pe care 
le-a avut și a pornit cu 
pași fepezl șl foarte hotă- 
rîți pe drumul unei lumi
noase afirmări. Interprețil 
care o alcătuiesc sînt în
zestrați cu o tehnică stă- 
pînită cu siguranță și iz
butesc să îmbine cu suc
ces un autentic entuziasm 
creator cu măiestria. Șl 
la toate acestea adău
găm că dirijorul, Anton 
Saroev, este un muzician 
de o aleasă calitate șl 
dedicat întru totul nobilei 
misiuni de a tălmăci mai 
cu seamă creațiile baro
cului și artei sonore con
temporane. Cu alte cuvin
te, un valoros ansamblu 
cu un profil încă de pe 
acum foarte bine preci
zat. Se cuvine a cita cele 
afirmate 
această 
rală, de 
merit al 
G. Popov : „i 
orchestrei, Anton Saroev, 
este un muzician desăvîr- 
șlt, un violonist cunoscut, 
laureat al unor concursuri 
internaționale. Marele său 
talent, măiestria 
tlcă împletită cu 
tate lăudabilă, 
strălucit în care 
actul de creație 
factori importanți 
marea profilului 
al colectivului*...

în concertul dat 
pltala țării noastre au 
fost prezentate „Concerto 
grosso* — op. 6., în re 
minor, nr. 10, de G. 
F. Haendel,’ Fugile nr. 11, 
12 și 14 din „Arta fugii* 
de Bach, Partita 'nr. 1 de 
Skorik șl „Divertismentul 
pentru orchestra de coar
de' de Bartok.

în expresiva lucrare, 
„Concerto grosso' de 
Haendel, atît de caracte
ristică pentru stilul con
certant al muzicii precla
sice, unde sonoritatea unul

grup solist alternează cu 
aceea a orchestrei, In- 
tr-un bogat stil polifonic,
— în cazul muzicii lui 
Haendel, do un colorit 
foarte robust și luminos, 
ca într-un tablou pasto
ral semnat de un pictor 
din școala lui Rubens
— a fost reliefat în 
chip convingător, varie
tatea de paletă, ar- 
monico-polifonico-timbra- 
lă, pe care discursul 
muzical o oferea din plin, 
prin modulațiile pregnan
te. în diferitele secțiuni.

însuși faptul că o for
mație a ținut să interpre
teze și pagini din monu
mentalul ciclu „Arta fu
gii* de Bach, în care aus
teritatea polifonică, în 
subtilă corelație cu abs
tractul matematic 
elude în cele din 
trăire sufletească 
este un simbol al
tății muzicienilor din Kiev, 
pentru care opera de artă 
nu poate constitui nici
odată un simplu divertis
ment. Dotații artiști au iz
butit să obțină o fericită 
fuziune între o emotivita
te puternică și sensurile 
interiorizate ale unei gîn- 
diri purificate șl lucid în
nobilate.

Partita nr. 1 de M. Sko
rik a fost compusă în a- 
nul 1966 și

DIN KIEV
A. Saroev șl formației sa
le. Cele patru părți ale 
el — Preludiu, Toccata, 
Fuga șl Recitativ — se 
execută fără întrerupere, 
dînd acestei lucrări o u- 
nitate și o antrenantă 
cursivitate. Se remarcă un 
meșteșug sigur, ritmuri 
capricioase, plăcut Însăi
late, o „fugă' cu o sub
stanță muzicală mal a- 
parte, adesea de un cald 
lirism șl un recitativ final - 
deosebit de dramatic, 
constituie 
emoțional 
ciclu.

în final 
chip strălucitor „Divertis
mentul pentru orchestră 
de coarde' de Bela Bar
tok. S-a Impus dualismul 
muzicii — pe de o parte 
caracterul pastoral, do 
„divertisment*. Intr-o plă
cută euforie, al părților 
extreme și patosul grav 
și profund din emoțio
nanta parte lentă, un 
zguduitor marș fune
bru. Cromatismul Intens 
al secțiunii mediane, stră
bătută de accentele ex
presioniste, de un roman
tism disperat, uneori ha
lucinant, specifice artei 
unui Arnold Schăenberg, 
a fost valorificat cu o au
tentică forță emoțională 
șl cu o judicioasă gra
dare a sonorităților. A- 
veam Impresia — cum 
ar spune Lucian Blaga — 
că „,nu sufletul se 
tează după natură, 
tura după suflet*—

oferit

orien- 
ci na-

a fost redat In

Comitetul sînîbătă, în un cocteil cu prilejul organizării In țara noastră a Zilelor culturii sovietice. -Au luat parte Mihail Roșianu, președintele Consiliului general al A.R.L.U.S., Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură șl Artă, Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă.Erau prezenți A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, membri ai ambasadei, precum și delegația de oameni de artă șl cultură din U.R.S.S. car» ne vizitează țara.

Necesitatea undi ' 
program unitar m 
sociologia românească

Sociologia, mal ales prin largile șl multiplele ei aplicații, s-a integrat în coordonatele revoluției tehnico- știlnțifice. Astăzi, un sociolog autentic nu mal este — și nici nu mal poate fi — un „filozof social" de cabinet, nici un practician îngust, „slujbaș uzinal", ci un participant activ, la cele mai diverse niveluri, în vasta acțiune de construcție socială din lumea contemporană. Vocația sociologului contemporan se poate manifesta șl împlini cu deosebită bogăție într-o țară socialistă, unde se proclamă principiul că societatea nouă se făurește în mod conștient, deliberat, pe baze științifice.Partidul șl statul nostru asigură astăzi condiții prielnice pentru un adevărat salt în dezvoltarea sociologiei românești. în ultimii dol-trei ani s-au acumulat cîteva realizări remarcabile, mai ales în ceea ce privește cercetările pe teren șl reintroducerea sociologiei în învăță- mînt. Dar ar însemna că privim lucrurile numai cu un singur ochi dacă socotim a fl chiar bună rîn- duială pe aria sociologiei noastre actuale. După opinia mea ar trebui să recunoaștem faptul că sociologii nu răspund încă pe măsura puterilor lor virtuale la efortul de construcție socială. Personal, socotesc că una dintre principalele cauze ale a- cestei împrejurări este dispersarea 
forțelor, constînd în risipirea cadrelor de sociologi, în absența unul program comun de acțiune, în Integrarea nu totdeauna adecvată a sociologilor în noile cerințe ale patriei noastre. La unele universități și institute de Invătămînt superior se predau cursuri de sociologie, dar a- cestea nu sînt încă coordonate și nu au nici pe departe ponderea ce li se cuvine. Cadrele existente nu sîni folosite încă suficient de rațional, unele — chiar dintre acelea cu înaltă calificare — rămînînd în afara învățămîntului, fiind risipite în instituții dintre cele mai felurite, u- nele cu caracter cu totul administrativ, îndeplinind treburi exterioare calificării lor. în același timp, procesul de formare a noilor cadre de sociologi este în considerabilă măsură spontan, petreeîndu-se mai curînd dincolo de școală, adică dincolo de „pepiniera" cea mai calificată. Informarea științifică este și ea neorganizată; editurile și publicațiile periodice (ca să mă refer nu

mai la acestea) nu au un plan sistematic și de perspectivă, bibliotecile nu sînt nici ele dotate cu lucrările cele mai semnificative care se produc pe plan internațional, iar acelea care ajung la noi vin sau în doze cu totul Insuficiente, sau pe speze particulare, — ceea ce nu o dată se soldează cu un adevărat monopol al informației științifice de către unele persoane în dauna majorității celor ce au nevoie de a- ceastă informație. Lista acestor deficiențe nu poate scăpa din vedere nivelul științific la care se comunică informația de specialitate, nu totdeauna satisfăcător.Nu z-ar putea spune, totuși, că
opinii

unele „grupări" de cadre sociologice nu există. Dar acestea sînt — după părerea mea — sau pur formale și, deci, ineficiente (cum este bunăoară, acea Asociație a sociologilor din România, afiliată și unui for internațional) sau inadecvat organizate (cum ar fi Centrul de cercetări sociologice, unde — numeric— predomină covîrșitor nespecialiștii în sociologie) sau cam răzlețite. La Institutul de filozofie, de exemplu, există un sector de sociologie, cu cadre Inimoase și harnice, dar care mal trebuie sprijinite (pregătirea lor de specialitate nofiind sociologia). După părerea mea, singura grupare mai consistentă a fost realizată pe lîngă Ministerul învățămîntului; mă gîndesc la laboratorul de sociologie al ministerului, a cărui activitate nu poate fi ignorată, chiar dacă nu s-a desfășurat pînă acum la nivelul intențiilor organizatorilor lui. în a- fară de acestea există și felurite cercuri spontane, formate prin afinități personale sau de școală, a căror pondere în aria sociologiei noastre nu poate fi nesocotită.Punctul de pornire al progresului sociologiei românești actuale este— desigur, după opinia mea — înfăptuirea unui program unitar de idei, pe temeiul concepției revoluționare a clasei muncitoare (ceea ce, firește, nu impietează asupra diversității și bogăției opiniilor științifice), care s-ar concretiza pe plan or

ganizatoric prin unirea într-un singur front a tuturor cadrelor de sociologi pe care le avem în prezent. Așa ceva nu se poate realiza însă prin decrete și decizii și nici din- tr-o dată. începutul cel mai favorabil ar putea fi convocarea unei conferințe naționale a sociologilor români.O asemenea conferință ar trebui, cred; să ia în dezbatere, deocamdată, următoarele probleme:1. Sarcinile actuale ale sociologiei românești și mijloacele înfăptuirii lor;2. Rolul învățămîntului în formarea cadrelor de sociologi;3. îmbunătățirea mijloacelor de Informare științifică în domeniul sociologiei;4. Constituirea pe baze temeinice 
a Societății române de sociologie afiliată forurilor internaționale de specialitate, avînd mijloace proprii de elaborare și propagare a informației științifice.Neîndoielnic, lista problemelor susceptibile de a fi luate în discuție este cu mult mai cuprinzătoare. Dar nu trebuie să ne facem iluzia că discutînd despre toate și din- tr-odată vom și soluționa totul șl dintr-odată. Ar fi cel puțin... nesociologic ca tocmai sociologii să-sl asume sarcini mai mari decît acelea pe care le pot realiza deocamdată, care — și așa — nu sînt chiar atît de mărunte pe cît. ar părea la cea dintîi privire.Conferința sociologilor ar trebui pregătită minuțios și cu deosebită grijă, în așa fel încît toate cadrele din acest domeniu să poată participa activ și rodnic, în vederea realizării unui program unitar de acțiune, eficient. O largă discuție în presă este cît se poate de folositoare, netezind drumul succesului conferinței însăși. Alcătuirea unui comitet organizatoric este, bineînțeles, necesară. Desigur, a? fi de menționat și alte măsuri organizatorice preliminare, asupra cărora nu e cazul să mă opresc aici.Desigur, nu totul ya decurge lin șl de la sine. Dar nobila misiune a sociologiei în țara noastră ne o- bligă să fim sociologi într-adevăr militant!, pentru a merita încrederea ce ne este acordată.

Pompiliu CARAIOAN

PROGRAMUL I
9,00 — Jocurile Olimpice 

Mexic 1968. Natație : Sărituri fe
mei (finală) ; 100 metri liber fe
mei (două semifinale) ; 100 metri 
liber bărbați (trei semifinale) ; 
100 metri bărbați (bras) 3 semi
finale ; Ciclism : Urmărire indivi
duală (finală). Canotaj academic 
(finale). 11,00 — Ora satului. 12,00 — 
TV. pentru specialiștii din agri
cultură. Mecanizarea lucrărilor în 
depozitele de cereale. Colaborea
ză ing. Petre Moldovan, prim-vlce- 
președlnte al C.S.A., ing. Mircea 
Mazuru, Ing. Drusus Berghianu. 
12,30 — D» strajă patriei. 13,00 — 
Telex — TV. 13,05 — Jocurile 
Olimpice — Mexic 1968. Rezuma
tul filmat al zilei precedente. 14,45
— Zig-Zag — telemagazln dumi
nical. Fotbal — 15,00 : Rapld- 
„U“ Craiova. Transmisiune de la 
Stadionul Republicii ; Curiozități 
pe peliculă ; Melodii In Zlg-Zag ; 
Olimpiada veselă, concurs de 
anecdote ; Cea mal frumoasă a- 
mintlre, convorbire duminicală cu 
acad. Victor Eftlmlu ; Fantastic 
club, rubrică de enigme științifi
ce ; Muzică ușoară pe 16 mm ; 
Autografe ; „Căruța cu paiațe" — 
rubrică de teatru scurt. 10,5o — 
Rapsodia română — „Oamenii 
mării". 20,10 — „Toamna se numă
ră... melodiile". Muzică ușoară în 
primă audiție de T. Popa. Cîntă 
Dan Spătaru. 20,30 — Film artistic 
„Dă-1 înainte fără grijă" — o co
medie a studiourilor engleze. 22,00
— Jocurile Olimpice — Mexic 
1968. Fotbal — sferturi de finală. 
22,45 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — Jocurile Olimpice — Mexic 
1968. Atletism : Start tn proba de 
maraton ; înălțime bărbați (fina
lă) ; Greutate femei (finală) ; 
1 500 metri (finală) ; 4 X 100 metri 
bărbați (finală) ; 4 X 100 metri fe
mei (finală) ; 4 X 400 metri (fi
nală) ; Sosire maraton.

PROGRAMUL II
20,00 — Telex — TV. 20,05 

planșei» arhltecților". 20,20 — Re
vistă... muzicală. Ișl dau con
cursul : Olivia Mollna, Iris Rautla, 
trio Krateyl, Heidrun Bauer șl 
alții. 21,00 — Pe scenele Parisului 
(II). Emisiune de Manase Radnev. 
In cuprins : Interviuri cu Eugen 
Ionescu și Edward Albee ; scene 
filmate din piesele „Cîntăreața 
cheală" șl „Lecția" de Eugen Io
nescu șl „Castel tp Suedia" de 
Franțoise Sagan. 21,25 — Valențe. 
Reportaj filmat de Carmen Dumi
trescu. 21,45 — Festivalul interna
țional „Toamnă muzicală clujea
nă". Baletul „Prințul cioplit tn 
lemn". In interpretarea soliștilor 
șl Ansamblului de balet al Operei 
Maghiare din Cluj. Prezintă com
pozitorul Doru Popovicl. 22,30 — 
închiderea emisiunii programu
lui II.
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PLECAREA TOVARĂȘULUI
ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

LA MOSCOVA
Sîmbâtă seara a plecat spre MoscovaJ tovarășul Alexandru Bîrlă- deanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, pentru a participa la întîlnirea conducătorilor organismelor coordonatoare a activității științifice și tehnice din țările membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia, ce va avea loc între 22 și 25 octombrie.Vicepreședintele Consiliului de Miniștri este însoțit de academicienii Remus Răduleț și Nicolae Teo-

dorescu, membri ai Biroului executiv al C.N.C.S.La plecare, pe peronul Gării de Nord, erau prezenți tovarășii Janos Fazekaș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Adrian Dimitriu și Ion Baicu, miniștri, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai Biroului executiv al C.N.C.S. și alte persoane oficiale.Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

Delegația de activiști 
ai P.C.R. s-a înapoiat 

din O. P. UngarăSimbătă s-a înapoiat în Capitală delegația de activiști ai P.C.R., condusă de Petre Ionescu, membru al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.M.S.U., a făcut o vizită de schimb de experiență în R. P. Ungară. La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți Nicolae Guină, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid.Au fost de față Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București, membri ai ambasadei.
Convorbiri între președinții comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare economică 

dintre România si R. D. Germană w
La 19 octombrie a.c. au început, 

la Bucui, convorbirile între to- Drăgănescu, vicepre- ședirii? Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, și dr. Kurt Fichtner, vicepreședinte
al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane.Au fost discutate probleme de interes reciproc privind dezvoltarea cooperării economice și tehnice și 
a schimburilor de mărfuri dintre cele două țări.

Cronica zilei

Ministrul de stat la Ministerul 
Comerțului al Marii Britanii « 

a părăsit CapitalaSimbătă dimineața a părăsit Capitala lordul Brown, ministru de stat la Ministerul Comerțului al Marii Britanii, care a făcut o vizită în țara noastră cu prilejul deschiderii la București a Expoziției industriale britanice.La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost salutat de Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, și de Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț.Au fost prezenți Sir John Chadwick, ambasadorul Marii Britanii la București, și membri ai ambasadei.
In ziua de 19 octombrie, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Maxim Berghianu, a primit pe D. Saldan, prim-vicepreșe- dinte al Comisiei de Stat a Planificării a R.P. Mongole.Cu acest prilej a avut Ioc o convorbire tovărășească despre unele probleme ale colaborării economice româno-mongole.

★Președintele Camerei de Comerț, Victor Ionescu, a avut sîmbătă o întrevedere cu membrii delegației Camerei de Comerț din Filipine, condusă de președintele Teopisto Gulngona, care face o vizită în țara noastră.
★Doamna Farideh Diba, vicepreședintă a Organizației femeilor din Iran, mama Majestății Sale Imperiala Farah, și persoanele care o însoțesc au vizitat"- Sîmbătă Muieftl- Bruckenthal, Casa copilului și Căminul de pensionari din Sibiu.In timpul vizitei, oaspetele au fost însoțite de Zoe Dumitrescu- Bușulenga, vicepreședintă a Consiliului național al femeilor, Cornelia Dinescu, secretara Consiliului național al femeilor, precum și de S. H. V. Sanandaji, ambasadorul Iranului la București, și de. soția a- cestuia.In cinstea doamnei Farideh Diba, prim-vicepreședintele Consiliului popular al municipiului Sibiu, Constantin Buzdughină, a oferit un dejun. *Sîmbătă s-a înapoiat în Capitală, venind de la Praga, delegația Uniunii Tineretului Comunist, condusă

de Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al U.T.C., care, la invitația Comitetului Central al Uniunii Tineretului Cehoslovac, a făcut o vizită în R. S. Cehoslovacă.
★In aula Academiei au început sîmbătă dimineața lucrările celei de-a IV-a Sesiuni științifice a Observatorului astronomic din București al Academiei. La sesiune participă academicieni, profesori universitari, matematicieni, specialiști în geodezie și topografie. Iau parte, de asemenea, oameni de știință din U.R.S.S., Japonia și Iugoslavia.(Agerpres)

Muzeu/ de Istorie a 
partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și 
democratice din Roma
nia și expoziția „Colum
na Iui Traian" din Șo
seaua Kiseleii nr. 3 (in
trarea prin bd. 1 Mai) 
pot ii vizitate :

Marți și joi de la 
10 la 14; 16 la 20;
miercuri și vineri de la 
16 la 20; sîmbătă de la 
10 Ia 14; duminică de la 
8 la 20; luni închis.

SĂRBĂTORIREA CENTENARULUI ȘCOLII 
DIN SOVEJA ȘI A SAVANTULUI 

SIMION MEHEDINȚIîn comuna Soveja, județul Vran- cea, s-a sărbătorit sîmbătă centenarul școlii generale din localitate și împlinirea a 100 de ani de la nașterea savantului român Simion Mehedinți, al cărui nume este purtat cu cinste de școala din localitate. Cu acest prilej a avut loc o adunare, la care au luat cuvîntul Ion Pătrașcu, secretar al Comitetului județean de partid Vrancea, prof. Floarea Albu, directoarea școlii, Alexandru Bojin, director general în Ministerul învă- țămîntului, ș. a.In cursul după-amiezii a avut loc o sesiune de comunicări științifice consacrată vieții și operei geografului Simion Mehedinți.

La lucrări au luat parte personalități de seamă și invitați din partea institutelor de geologie-geogra- fie și de etnografie și folclor ale Academiei, profesori de geografie din județul Vrancea, precum și foști elevi ai lui Simion Mehedinți și stu- denți ai Facultății de geografie din cadrul Universității „Al. I. Cuza“ din Iași.In cadrul sesiunii au luat cuvîntul prof. dr. docent Vintilă Mihăi- lescu, președintele Societății de științe geografice, prof. dr. docent Victor Tufescu și prof. dr. docent Ion Conea, șefi de secție la Institutul de geologie-geografie al Academiei, ș.a.
CU MESE ÎNCĂRCATE, 

CU DRAGOSTE Șl BUCURIE
vremea

(Urmare din pag. I)locuitorii țării, au salutat în partid, în conducătorii săi, pe expo- nențli voinței, ai țelurilor și viitorului lor.Aceste lunci și dealuri domoale au fost încercate și anul a- cesta de vitregia timpului nefavorabil — în unele locuri seceta a fost chiar mai mare decît în anul 1946 —dar viața economică organizată pe baze socialiste (și acest lucru este încă o dovadă grăitoare a superiorității acestui mod de

producție) a făcut ca seceta să nu mai însemne grele încercări pentru oamenii acestor meleaguri. Peste tot oamenii și-au primit conducătorii cu mese încărcate.Trecînd de la Botoșani spre Flămînzi, a- colo unde în 1907 s-au ridicat pentru prima oară vîlvătăile răscoalei, un tablou viu a- mintește istoria — căci el poate constitui o bază de comparație — uriașului drum parcurs de România în deceniile din urmă.Această vizită a con

ducătorilor de partid și de stat a fost în primul rînd o vizită de lucru, prin locuri unde se desfășoară munca creatoare a omului, printre mașinile pline de vuiet, în labirintul instalațiilor de laborator, în căminele studențești, locuri unde se putea cîntări, prin realizări, năzuințele și însăși activitatea creatoare a partidului. Bucuria și primirea au exprimat a- devărul că munca și hărnicia sînt singurele garanții ale îndeplinirii aspirațiilor partidului.

Ieri în țară : -Vremea s-a răcit mal 
ales în jumătatea de nord. Cerul a 
fost variabil, mai mult acoperit în 
Moldova, Muntenia și Dobrogea, unde 
local a plouat. Ploi izolate s-au mai 
semnalat în Banat și Transilvania. 
Vîntul a suflat potrivit, cu intensifi
cări în sudul și estul țării, predomi
nând din sectorul nordic. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 6 grade la 
Tulnic! și 18 grade la Băilești.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 și 23 octombrie. In țară : Vreme rece, 
mai ales în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea precipi
tații slabe locale, mai frecvente în 
estul țării. în zona de munte și cea 
deluroasă din nordul țării, lapoviță și 
ninsoare. Vînt potrivit din sectorul 
nordic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 2 și plus 8 grade, 
izolat mai coborîte, iar maximele vor 
oscila între 7 și 17 grade. Dimineața 
ceață în vestul țării. In București : 
Vreme rece, mai ales în prima parte 
a intervalului. Vînt potrivit, cu Inten
sificări de scurtă durată din est. Tem
peratura în scădere la început, apoi 
staționară.ȘTIRI CULTURALETn cronica vieții culturale a ora

rului Bacău a fost înscris, sîmbătă, 
un nou și remarcabil eveniment: 
aniversarea a 20 de ani de la înfiin
țarea Teatrului de Stat din localitate. 
La acest jubileu au fost pre
zenți activiști de partid și de stat, 
oameni de artă și cultură din întreaga 
țară, directori de teatru, actori etc. 
La adunarea festivă care a avut loc 
cu acest prilej a luat cuvîntul tova
rășul loan Ichim, prim-secretar al 
Comitetului județean Bacău al P.C.R., 
președintele consiliului popular jude
țean, care a felicitat colectivul tea
trului pentru succesele înregistrate 
de-a lungul celor 20 de ani de exis
tență.

Cu prilejul aniversării teatrului a 
fost deschisă o expoziție retrospecti
vă care ilustrează, în imagini, activi
tatea desfășurată de această instituție 
de cultură în cele două decenii de 
existență.

Seara a fost prezentată, în premie
ră pe țară, piesa istorică „Cele patru 
Marii" de Ion Luca, în regia lui Nic 
Moldovan și scenografia lui M. 
Marosin.

Intorcînd vizita pe care Filarmoni
ca din Belgrad a făcut-o tn țara 
noastră în această vară, colectivul 
Filarmonicii „George Enescu" a ple
cat sîmbătă într-un turneu în Iugo
slavia..

*
Reprezentanți ai Teatrului „Pow- 

szechny" din Varșovia s-au întîlnit 
sîmbătă dimineața cu actori, regizori, 
critici de teatru din Capitală.

După ce a fost oaspetele publi
cului brașovean, colectivul Teatru
lui „Powszechny" din Varșovia a 
prezentat sîmbătă seara, pe scena 
Teatrului de Comedie, primul spec
tacol în Capitală. Piesa aleasă — 
înscriind cu acest spectacol cea de-a 
200-a reprezentație a sa — a fost lu
crarea intitulată „Nunta" a scriito
rului Ștefan Wyspianski.

In asistență la spectacol se aflau 
Pompiliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și

Artă, Mihnea Gheorghiu, prim-t>ice- 
președinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte al I.R.R.C.S., Ion Moraru, vi
cepreședinte al C.S.C.A., funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, precum și Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R. P. Polone 
la București, și alți membri ai 
corpului diplomatic.

La sfîrșitul spectacolului, artiști
lor polonezi le-au fost oferite flori 
din partea Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

★

Soprana Medeea Amiranașvili, ar
tistă a poporului din U.R.S.S., și-a 
dat concursul sîmbătă seara la 
spectacolul cu „Traviata", prezentat 
pe scena Operei Române. Artista 
sovietică a deținut rolul titular.

(Agerpres)

Telespectator

ia Olimpiadăft.-
Fantastic!

Dan DEȘLIU

OLIMPIADĂ '68

„DISCUL DE AUR

Momentul rds- 
platei olimpice. 
Pe podium, cele 
mai bune arun
cătoare de disc 
din lume : Lia 
Manoliu (Româ
nia) — cam
pioană și re
cordmană olim
pică ; tn stînga 
— vest-germa- 
na Westermann: 
în dreapta — 
maghiara Klei- 

berne

AL ATLETISMULUI NOSTRU
• LIA MANOLIU A REALIZAT RECORDUL OLIMPIC CU MINA ACCIDENTATĂ © NOUL 

Șl STRĂLUCITUL SUCCES ATLETIC ROMÂNESC ÎN ATENȚIA ZIARELOR MEXICANE 
LUMII LA LUNGIME BĂRBAȚI PÎNĂ ÎN ANUL 2143?VA DURA

am devenit 
sincronizat 
olimpiade

RECORDUL

orgolioși sau 
cu respirația 
mexicane, în

k Oare ’ ne-am , acestei► care pentru a fi campion trebuie► să „rupi“... cel puțin recordul o- limpic? Poate că și una și alta.► Lia Manoliu este campioană și recordmană olimpică la aruncarea
’ discului. Foarte simplu de spus.
► Dar întrecerea — dificilă prin ea► însăși — a avut un dramatism a-
► parte, mai ales în ce-o privește k pe sportiva noastră. Se știe că ea ’ nu a concurat în plenitudinea for- 
, țelor. Cu cîteva zile în urmă a-
► cuza dureri atroce la brațul drept, 
’ adică la cel cu care lansează dis- k cui. Diagnosticul (destul de neli- 
k niștitor: „smulgere de ligamente 
, ale antebrațului") punea la îndo-► ială nu atît realizarea vreunei 
’ performanțe aparte, ci însăși par- 
’ ticiparea ei la finală. „Să aban- 
’ donez? Nici vorbă". Lia a respins 
, o atare alternativă și, în ciuda du-
► rerilor, s-a prezentat la concurs
► cu toată hotărîrea, cu toată încre- 
k derea, animată de un înalt patrio- 
k tism, dornică de a reprezenta cu 
, cinste tricolorul românesc.k Era clar însă că ea nu putea k beneficia de cele șase aruncări la 
, care îi dă dreptul regulamentul
► de concurs, ci va miza totul din
► prima încercare. Am încă în fața 
k ochilor momentul lansării-record.
* A luat discul, aparent liniștită. L-a 
, șters bine și pe o parte și pe► alta., L-a așezat în podul palmei► drepte. S-a îndreptat apoi spre k cercul de aruncări. Emoția și, sînt. k sigur, durerile brațului atinseseră 
, valori maxime. Nici un gest, nici
► o mișcare nu o trădau. In cîteva► clipe calmul și hotărîrea puteau k fi citite pe fața ei, mereu se-
* nină. surizătoare. Respiră adînc. 
, Apoi începe legănarea specifică a► corpului, pornirea în piruetă și cu
► o puternică zvîcnire a brațului 
k lansează „farfuria zburătoare" sus, 
‘ departe. Aplauzele, începute încă , în momentul planarii, se întețesc► în momentul în care discul ate-► rizează dincolo de fanionul mar- k cînd recordul olimpic în vigoare 
, (în acel moment). încercarea este
► perfect regulamentară.
► măsoară și comunică
► Vocea crainicului : k anunță pentru toată lumea:* Manoliu — Rumania — Mejoro, cord olimpico".
k Au urmat peste trei ore de 
k teptare, în care studiam pînă 
, felul în care se pregăteau pentru 
, aruncare cele 14 adversare.
► sfîrșitul acestor trei ore — cit 
k zile pentru noi toți — Lia k noliu și-a văzut visul împlinit, 
, văzut încununată în modul
► mai strălucit o carieră de sportivă► autentică. Și pentru titlul olim- 
ț pic, și pentru noul record al J.O.,► și pentru că a dat la scena spor-
► tului mondial un impresionant e- 
k xemplu de viață sportivă — pen- 
k tru toate acestea, sîntem mîndri, 
, o felicităm din toată inima.
k Tot ce relatam despre Viorica 
k Viscopoleanu care a deschis seria 
' medaliilor de aur pentru sportivii 
k români — privind pasiunea, con- 

știinciozitatea și dîrzenia, modestia
► și perseverența — este întrutotul
► valabil și pentru Lia Manoliu, ba► încă, s-ar putea spune, într-o mă- ș sură și mai mare, deoarece aceste► calități nu-i explică numai perfor-
* manța ei tehnică, ci îi explică o a 
» doua performanță remarcabilă :
► longevitatea sportivă. Ea a partici- I pat la cinci olimpiade .— dintre ș care la ultimele trei a urcat pe
► podiumul de onoare! Socotiți ce înseamnă intervalul de 4 ani întrek fiecare Olimpiadă și veți constata► ce concluzie puternică se degajă

despre o viață trăită în sportivitate și cu adevărat dedicată sportului.
Ce frumoasă zi pentru Lia, ce 

frumoasă zi pentru sportul româ
nesc ! Pentru a doua oară în acest 
Ciudad de Mexico, zeci de mii de 
oameni au ascultat, plini de res
pect, imnul patriei noastre, pen
tru a treia oară, tricolorul nostru 
s-a ridicat la cea mai înaltă alti
tudine olimpică, pentru a treia oară sportivi români s-au dove
dit egali celor mai buni dintre 
cei mai buni din lume. Și ar tre
bui să fiți aici pentru a înțelege 
deplin sentimentul pe care-l tn-

COHfSPOMD/HYT’A 
DIN MEXICO, - 

DE LA TRIMISUL NOSTRU, 
VALENTIN PAUNESCU

Arbitrii 
rezultatul, 

stadionului ,LIa re-
aș-

șiLa trei Ma- și-a cel

cercăm atunci cînd avem „dova
da" că un sportiv român este 
deasupra tuturor celorlalți de la 
proba sa, unii dintre aceștia re- 
prezentînd țări cu o mult mai 
veche tradiție sportivă.

Lia Manoliu a mai stabilit un 
„record" la conferința de presă, 
pe care a oferit-o gazetarilor după 
festivitatea de premiere, întreți- 
nîndu-se cu cei interesați, în en
gleză și germană. „Probabil, ne 
vom revedea și la Miinchen, doam
na Manoliu ? Dumneavoastră ați 
început să faceți parte din... proto
colul olimpiadei". „Vom trăi și 
vom vedea — a răspuns Lia. Deo
camdată aș fi bucuroasă să-mi în
găduiți să-mi revăd soțul și fratele 
care mă așteaptă afară. încă nu 
i-am văzut de cînd sînt campioană 
olimpică".

Am zîmbit cu toții și... i-am în
găduit. Am asistat la multe confe
rințe de presă ale campionilor, în 
aceste ultime zile, dar nu am întîl
nit încă unul care să aibă un calm 
atît de olimpian.

Ziarele mexicane consemnează 
elogios succesul strălucit al atle
tei noastre. „El Heraldo de Me
xico" spune printre altele : „Lia a 
fost favorizată de soartă, este 
drept, prin acea reușită din prima 
aruncare, dar se poate spune că 
ea este perfecțiunea tehnică în 
materie de aruncare a discului".

Unul dintre cele mai mari ziare 
din Mexic, „Novedades", publică 
un amplu reportaj despre arunca
rea discului, semnat de Antonio 
Garza și intitulat „Cînd a început 
ploaia, Manoliu avea deja realizat 
noul record olimpic". In reportaj 
se scrie, printre altele : „Român
ca este o atletă extraordinară, care 
a. obligat pe recordmenă mondială 
a probei, vest-germana Wester
mann, să se mulțumească cu o me
dalie de argint. Așa cum a arun
cat, Lia Manoliu a făcut dovada 
că este o mare atletă și o felici
tăm din toată inima pentru ma
rea sa victorie".

Publicînd o fotografie în care 
este surprinsă aruncarea-record a 
Liei Manoliu, „Excelsior" subli
niază că atleta noastră „a cucerit 
triumfal primul loc în proba de a- 
runcare a discului".

Cu ploaie • sau fără ploaie, 
fiesta olimpică atinge intensități fa
buloase. Intitulasem corespondența 
mea de ieri „Recorduri mondiale — 
în țăndări !" Insă nivelul tehnic la 
care se desfășoară întrecerile, nive- 
lul rezultatelor sînt de natură să 
facă din acest titlu de coresponden
ță o deviză generală a întrecerilor 
olimpice. Dacă ieri ne refeream la 
un record mondial (cel de la triplu

salt) doborît de cinci ori, acum ne 
este dat să consemnăm niște re
corduri care, și după ce judecăm 
lucrurile la rece, par incredibile, 
absolut incredibile. Dacă n-ar fi 
fost ruleta metrică, dacă n-ar fi fost 
cohorta aceea de arbitri, juriul con
cursului adunați ca un. ciorchine, 
stupefiați ei înșiși de ceea 
ce le este dat să vadă, care 
să măsoare și să răsmăsoare 
timp de cinci minute — am 
spune că totul a fost de domeniul 
neverosimilului. 8,90 m la lungime 
bărbați! Ne-am permite, dragi citi
tori, să facem un joc, un mic calcul. 
Dacă pentru doborîrea recordului 
mondial al lui Jesse Owens (8,134 m, stabilit în 1935) a fost necesar 
să treacă 25 de ani pînă a fost 
doborît cu 8 cm (în 1960, Boston 
— 8,21 m), înseamnă că acest fan
tastic 8,90-m (eu plusul său de 55 
cm față de precedentul record al lui 
Boston și Ovanesian) va rezista 
pînă spre anul 2143, cînd eventual 
va fi corectat cu alți... vreo 8 cm. 
Desigur, performanțele în sport nu 
se calculează prin aplicarea vreunor 
reguli matematice, nu se trasează cu 
rigla sau echerul, dar — cred că 
veți fi de acord cu mine — calculul 
de mai sus spune ceva....

Două performanțe senzaționale au dominat reuniunea atletică de vineri — dar, din păcate, noi n-am putut fi „de față" decît la prima dintre ele.Abia ne instalasem în tribuna de la. domiciliu — mai avantajoasă, din anumite puncte... de vedere, decît cea de pe „El Sta- dio Olimpico" — cînd negrul american Bob Beamon a decolat în stilul unui super-reactor, înălțîndu-se în acel zbor unic, care avea să se încheie dincolo de limitele oricărei fantezii. După cum ați văzut, înșiși oficialii probei au fost literalmente uluiți de rezultatul primelor măsurători și au recurs, pentru verificare, la serviciile ruletei metrice. Era limpede că ne aflăm în prezenta unei isprăvi fără precedent: mimica arbitrilor,freamătul mulțimii, bucuria exuberantă a lui Beamon prevesteau o cifră ieșită din comun... Și, totuși, atunci cînd pe tabela electrică a apărut, după previzibilul 8, fantasticul 9 — am crezut, pur și simplu, că visăm 1 Pentru că 8,90 înseamnă, ce mai încolo-încoace, 9 metri — iar cu acești 9 metri la lungime intrăm într-adevăr în domeniul fantasticului.A trebuit să treacă două decenii și jumătate pentru a se smulge cîteva fracțiuni recordului de granit al lui Jesse Owens — primul atlet care a înfrînt bariera cifrei 8. Iată că acum, dintr-un singur salt, Beamon adaugă peste 50 cm. performanței maxime, deținute, pînă la el, de Ralph Boston. Ne întrebăm, pe bună dreptate, ce va urma ? !Celălalt rezultat incredibil îl constituie, după părerea mea, victoria Liei Manoliu, noua campioană și recordmenă olimpică la aruncarea discului. Sînt prea multe de spus în legătură cu acest succes triumfal — și ele se vor spune, fără îndoială. Mă îndoiesc, însă, că vom reuși să redăm, oricît ne-am strădui, întreaga amploare a unui drum care începe la Helsinki, în 1952, și își găsește suprema încununare. — absolut logică și absolut uinnitoare, în același timp — la Mexico City, în . 1968 1 Să ne mărginim, deocamdhtă, la concluzia că raportul dintre cele două date olimpice (Helsinki 1952—Mexico City 1968) nu poate fi exprimat decît prin exclamația pe care ne-a smuls-o de pe buze, involuntar, raportul dintre 8,37 și 8,90 — la săritura în lungime : fantastic I
Carnet olimpic

© PE PODIUMUL DE 0
NOARE

o Pistardul francez Daniel Re- billard, în vîrstă de 20 de ani, a cucerit medalia de aur în proba ci- clistă de urmărire individuală (4 000 m) realizînd timpul de 4’41”71/100.• La haltere au fost decernate medaliile olimpice la categoria semigrea. Medalia de aur a revenit finlandezului Kaarlo Kangasniemi cu 517,500 kg — nou record olimpic. Medalia de argint : Jan Taits (U.R.S.S.) 507,500 kg ; medalia ' bronz : Marele kg.i» Proba de bulină (femei) americana Sue Gossik, care a totalizat 150,77 puncte. Au urmat-o sovietica Pogojeva (145,30 p) și americana O’Sullivan (145,23 p).

deGolab (Polonia) 495sărituri de la tram- a fost cîștigată de
© UITE REZULTATE ALE 

SPORTIVILOR NOȘTRIDouă noi victorii ale pugiliștilor români. în limitele categoriei semigrea, Ion Monea a obținut o decizie unanimă la puncte în fața boxerului vest-german Raimar Reimers. La eategoria ușoară, Vasile Antoniu urma să-1 întîlnească pe tunisianul Galhia, medaliat cu

LA LUGANO

A început olimpiada de șahZURICH 19 (Agerpres). — In primul meci al preliminariilor olimpiadei de șah (masculin), care se desfășoară la Lugano, echipa României (în grupa a 5-a) a învins cu' 3,5—0,5 puncte echipa Hong Kong-ului. în
aceeași grupă s-au mai înregistrat rezultatele : Porto Rico-Liban 2—1 (o partidă întreruptă) ; R.F. a Ger- maniei-Brazilia 2—I (o partidă întreruptă) ; Elveția-Norvegia 0—0 (4 partide întrerupte).

bronz la J.O. de la Tokio, dar s- cesta a fost oprit de medici să urce în ring, fiind suferind.în turneul de lupte libere, Ștefan Stîngu a obținut o a doua victorie prin tuș, de data aceasta în dauna lui Elzi Isaikhan (R.P. Mongolă). Petre Coman l-a învins la puncte pe Patrick Bolger (Canada). Cu un rezultat de egalitate s-a încheiat întîlnirea dintre Ilie Neguț și Gerhard Bachmann (R. D. Germană). Francisc Bolla a terminat la egalitate cu maghiarul Geza Hollosi, ambii fiind eliminați din concurs. Ion Enache a pierdut prin tuș la japonezul Horiuki.Prezent în semifinalele probei de 100 m bras, Vasile Costa a ocupat locul 5 cu l’09”8/10, ratînd calificarea în finală.
© ACUM SFERTURILE DE 

FINALĂ LA FOTBALS-au încheiat întrecerile grupelor preliminare ale turneului olimpic. Mafcat de unele surprize, dintre care cea mai mare a fost elimina-, rea uneia dintre favorite — echipa Cehoslovaciei — turneul va continua cu disputarea sferturilor de finală. Acestea vor avea loc astăzi, astfel : Franța-Japonla, Spanla- Mexic, Ungaria-Guatemala, Bulgaria-Israel.
LA. ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
— Floretistele noastre Iencic, Drîmbă și Szabo 

s-au cdiiicat pentru turul II eliminatoriu.
— In semifinalele probei de floretă masculin: 

România—U.R.S.S. 8-8. (Floretiștii sovietici au ob
ținut calificarea în finală, datorită unui tușaveraj 
superior); Franța—Polonia 9-7.

— La lupte libere, Petre Coman La învins la 
puncte pe sud-coreeanul lung Son Hoi.

— Medaliații olimpici la armă liberă calibru redus 
— 60 focuri (poziția culcat) sînt: Jean Kurka (Ceho
slovacia) 598 p.; Laszlo Hammerl (Ungaria) 598 p.; 
Ian Ballinger (Noua Zeelandă) 597 p. Trăgătorul nos
tru Nicolae Rotaru s-a clasat pe locul patru, cu 
același punctaj ca al neo-zeelandezului: 597.

— La ștafeta 4x100 m masculin, Jamaica a în
trecut de două ori recordul mondial al probei: 38"G 
și, în semifinale, 38"3.
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Conferința generali
a UNESCO

® » MAHEU REALES ÎN FUNCȚIA DE DIRECTOR GE
NERAL ® ADOPTAREA A DOUĂ IMPORTANTE PROIECTE 

DE REZOLUȚIE PREZENTATE DE ROMÂNIA

PART3 19 — Corespondentul Ager- pres, Al. Gheorghiu, transmite : Sîm- bătă, Conferința generală a UNESCO a reales pe Rend Maheu în funcția de director general al acestei organizații pentru o nouă perioadă de șase ani. în sprijinul propunerii Consiliului Executiv al UNESCO pentru realegerea lui Reni) Maheu au luat cuvîntul reprezentanți al 24 de țări, printre care șl al României.Susțlnînd candidatura lui Renâ Maheu, șeful delegației guvernamentale române, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, a menționat că guvernul român a făcut încă din 1967 propunerea ca Renâ Maheu să fie reales pentru un nou mandat do șase ani. Șeful delegației române a evocat personalitatea lut Renâ Maheu, cît șl rolul său în promovarea Idealurilor de cooperare Internațională și de pace ale UNESCO.
★

L® UNESCO au fost adoptate sîm- bătă dimineață două importante proiecte de rezoluție propuse de România.
Proiectul de rexoluțle dezbătut de Comisia Programului în ședința de sîmbătă dimineața are în vedere valorificarea resurselor umane. în intervenția sa, reprezentantul român la UNESCO, Valentin Lipatti, a arătat că problema valorificării resurselor umane, care este imperios necesară pentru majoritatea țărilor în curs de dezvoltare, se leagă nemijlocit de pregătirea celui de-al doilea deceniu al dezvoltării în curs de pregătire ai O.N.U, șl de anul internațional al educației (1976), precum șl de programele UNESCO în domeniul educației, științei și formării de cadra naționale.Proiectul de rezoluție al României 

a fost sprijinit de numeroase delegații. Delegația Pakistanului, da pildă, a arătat că, prezentînd această rezoluție, România s-a făcut purtătorul de cuvînt al aspirațiilor și nevoilor țărilor în curs de dezvoltare în domeniul valorificării resurselor umane. Rezoluția română a fost a- doptată în unanimitate prin âcla-, mâții.
în aceeași ședință a fost discutată

ți votată în unanimitate o altă rezoluție a României privind dezvoltarea ți diversificarea programelor de cooperare europeană ale UNESCO. Proiectul de rezoluție prezentat de Valentin Lipatti a fost sprijinit călduros de delegațiile Austriei, Finlandei, Franței, Angliei, Elveției, Iugoslaviei și Italiei.Adoptarea acestei rezoluții va permite UNESCO dezvoltarea programului său de cooperare europeană pe 1969—1970, atît prin proiecte la nivel guvernamental cît și neguvernamental, în care vor fi antrenate comisiile naționale pentru UNESCO, precum și organizații și instituții specializate în domeniul educației, științei și culturii.

Acord romano-cblmbmn
de colaborare cmurală

BOGOTA 19. — Trimisul special Agerpres, I. Ionescu, transmite : Ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, și ministrul relațiilor externe al Columbiei, Alfonso Lopez Michelsen, au semnat vineri un acord de colaborare culturală și științifică între România și Columbia. Acordul prevede dezvoltarea colaborării între instituțiile științifice și de cercetare, a colaborării în domeniile învățămîntulul, presei, radioteleviziunii, în diferite domenii ale activității culturale și artistice, a turismului și sportului. în acest scop se va proceda la un schimb de specialiști, oameni de artă și cultură, ansambluri artistice și echipe sportive, se vor organiza expoziții, se vor acorda burse pentru studii și specializare.Subliniind importanța acordului cultural româno-columbian, Alfonso Michelsen a arătat că aceasta constituie un pas înainte în dezvoltarea relațiilor multilaterale în domeniile politic șl economic existente între cele două țări, a întăririi prieteniei

La Naha, capitala Okinawei, s-a organizat o amplâ campanie de strîngere 
de semnături pentru interzicerea intrării submarinelor atomice ameri

cane in rada portului Naha

dintre popoarele român și columbian. Ministrul de externe columbian a exprimat în numele guvernului și poporului Columbiei dorința ca a- ceste relații să se dezvolte în continuare pe baze reciproc avantajoase, în interesul celor două țări, al păcii și prieteniei între popoare și a urat poporului român noi succese în munca rodnică pe care o desfășoară în toate domeniile de activitate. Mulțumind pentru cuvintele calde la adresa României, Corneliu Mănescu a relevat că la dezvoltarea bunelor relații între popoarele celor două țări contribuie nu numai afinitățile generale, originea comună, ci și actualele aspirații' comune pentru întărirea păcii, a realizării apropierii intre popoare șl state pe baza respectului reciproc, a intereselor reciproce șl a neamestecului în problemele interne.Tot vineri, între cel doi miniștri de externe au început convorbirile privind dezvoltarea relațiilor bilaterale și unele probleme internaționale.în cursul aceleiași zile, la primăria orașului Bogota a avut loc solemnitatea acordării titlului de cetățean de onoare al orașului lui Corneliu Mănescu.La Ministerul Relațiilor Externe al Columbiei, Alfonso Michelsen a remis ministrului de externe român ordinul „Crucea bătăliei de la Boya- ca“, cea mai înaltă distincție a Columbiei, instituită de Simdn Bollvar- Eliberatorul, după lupta care * consfințit definitiv independența Columbiei șl scuturarea jugului colonialist spaniol. Această înaltă distincție, a subliniat ministrul de externe columbian, se acordă numai persoanelor care au adus o valoroasă contribuție la înțelegerea și pacea între popoare. în cuvîntarea sa, Corneliu Mănescu a arătat că socotește distincția ce i-a fost acordată drept recunoașterea contribuției aduse de România la cauza păcii și destinderii internaționale, drept o mărturie a respectului de care se bucură politica guvernului român, a prestigiului României pe plan internațional.

organizării

Partidului

Coimmist

Serfass
Ziarul „l'Humanltâ* din 14 octombrie publică o corespondență din Bonn semnată de Lucien Hugeî, si consacrată activității de constituire a noului partid comunist german (D.K.P.). în corespondență se arată că în cele 20 de zile cîte au trecut de la formarea consiliului federal, In toata landurile Germaniei occidentale au fost constituite consilii provinciale formate din 339 membri. Aceste consilii provinciale cuprind comuniști cunoscut! și în același timp numeroși tineri care au aderat la noul partid. Pînă în prezent au fost, de asemenea, înființate Î38 comitete districtuale și orășenești, în special în 71 orașe mari, ca Stuttgart, Milnchen, Niirnberg, Hanovra, Hamburg etc. în landul Renanla-Westfalia, activează deja 44 comitete districtuale, cu 840 membri. în marile întreprinderi se înregistrează adeziuni de muncitori și în special de tineri. Au fost înființate comitete de partid printre altele la uzina ..la „Opei" din Ruesselheim și Ia topitoria „Meiderlch" din Duisburg.îp continuare, corespondența arată că Max Reimann, secretar general al Partidului Comunist din Germania (K.P.D.) interzis, a salutat într-o scrisoare din 30 septembrie constituirea noului partid și l-a urat deplin succes în activitatea lui. El a chemat pe muncitori și pe democrațl la o unire cît mai largă împotriva neo- nazismului șl a reacțiunii.Numeroși militanți ai sindicatelor «e pronunță împotriva măsurilor represive și pentru ridicarea interdicției împotriva K.P.D. și încetarea tuturor urmăririlor judiciare, astfel incit noul partid să-și dezvolte nestingherit activitatea.

„AEG“ din Stuttgart,

★

BONN 19 (Agerpres). — Ziarul 
„Frankfurter Allgemeine' anunță 
că tribunalul federal vest-german 
a anulat ordinul emis cu 14 ani in 
urmă, privind arestarea primului 
secretar ăl C.C. al P.C. din Ger
mania, Max Reimann. Ordinul, 
eerie ziarul, a fost anulat la pro
punerea Procuraturii federale.

încheierea lucrărilor plenarei

Cuvîntarea lui Luigi Longo

0 începerea dezbaterilor în Comitetul Politic 
® Intervenții ale reprezentanților României

NEW YORK 19. — Trimisul special Agerpres, N. Ionescu, transmite: Alături de celelalte comitete principale ale Adunării Generale, vineri și-a început lucrările prin* tr-o ședință cu caracter organizatoric și Comitetul Politic. Pe agenda acestuia se află unele din cele mal importante probleme supuse spre examinare celei de-a 23-a sesiuni — inclusiv problemele dezarmării.
PARTICIPAREA R.P.D. CO
REENE LA EXAMINAREA 
PROBLEMELOR PRIVIND CO
REEA ESTE ABSOLUT NECE

SARAîn legătură cu dezbaterile care urmează să aibă loc în Comitetul Politic cu privire la așa-numita „problemă coreeană", delegația României, împreună cu delegațiile altor 15 state (Bulgaria, Cambodgia, Congo-Brazzaville, Cuba, Guineea, Ungaria, Mali, Mauritania, Mongolia, Siria, R.Ș.S. Bielorusă, R.S.S. Ucraineană, Polonia, Cehoslovacia și U.R.S.S.) a depus un proiect de rezoluție în simultană, prezentant Democrate prezentant părți interesate să participe, fără drept de vot, Ia problemelor privind Coreea", document se o problemă nu poate fi tată în mod echitabil și fără participarea părților interesate" și se arată că „participarea reprezentanților Republicii Populare Democrate Coreene și celor ai Republicii Coreea este indispensabilă pentru examinarea problemelor privind Coreea".Intervenind în cadrul discuțiilor din comitet, reprezentantul permanent al României la O.N.U., ambasadorii! Gheorghe Diaconescu, a subliniat că „istoria negocierilor în e- poca contemporană a demonstrat în- tr-un mod incontestabil că nimeni nu poate să se aștepte la reglementarea unei chestiuni care este discu-

care se cere „invitarea fără condiții, a unui real Republicii Populara Coreene și a unui real Republicii Coreea,examinarea în subliniază că „nici discu- eficace

ROMA 19 — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : La Roma s-au încheiat lucrările plenarei Comitetului Central și Comisiei Centrale de Control ale Partidului Comunist Italian. în rezoluția dată publicității în încheierea lucrărilor se arată că C.C. al P.C.I. a ho- tărît convocarea celui de-al XII- lea Congres al partidului pentru 26 ianuarie 1969, la Bologna. Comitetul Central a aprobat raportul lui Alessandro Natta, membru al Direcțiunii P.C.I., și proiectul de document, prezentat ca bază pentru discuțiile în vederea congresului. C.C. a dat mandat unei comisii speciale care să definitiveze, finind seama de dezbateri, textul în vederea publicării sale.în raportul prezentat la Plenară, Alessandro Natta a analizat actuala situație internațională făcînd totodată o analiză a situației economice, sociale și politice a Italiei.înainte de încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul Luigi Longo, secretar general al P.C.I., care s-a referit la unele probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Mișcarea comunistă și muncitorească internațională, a spus el, nu a reușit încă să se elibereze de unele manifestări și practici dăunătoare. Este de ajuns să ne gîndim la condițiile în care se află ea în prezent, la relațiile dintre diferitele partide comuniste și dintre diferitele țări socialiste. Sarcina mișcării comuniste și muncitorești, a fiecărui partid este să caute pînă în profunzime cauzele acestei situații și ale acestor contradicții.în prezent, ceea ce ne interesează mai mult este cum trebuie înțeles in-

ternaționalismul în condițiile actuale din lume, a declarat Longo. Situația este astăzi diferită față de perioada istorică în care Uniunea Sovietică era singurul stat socialist și în care principala problemă pentru fiecare comunist era apărarea celei dintîi fortărețe a proletariatului și a socialismului. Astăzi problema trebuie văzută așa cum este ea în realitate, cu componentele sale multiple și variate care pot contribui la soluționarea sa. Astăzi există state socialiste în Europa, Asia și în America Latină, există mișcări progresiste puternice, unele chiar cu orientare socialistă, în Africa și în Asia, există o mișcare muncitorească și democratică consistentă în toate țările capitaliste. Toate aceste forțe constituie o mare putere politică, economică, industrială și militară care se poate opune și se opune capitalismului șl imperialismului. Dar fiecare dintre aceste componente are rațiuni diferite de dezvoltare.Diferentele obiective, a subliniat în continuare vorbitorul, nu sînt și nu trebuie să fie în mod necesar sinonime cu contradicțiile și, cu atît mal puțin, cu scindările. Este necesar să se recunoască particularitățile fiecărei situații șl autonomia fiecărui partid în căutarea unei căi proprii pentru a ajunge la socialism.în încheiere, Luigi Longo a scos în relief importanța respectării riguroase a principiilor egalității și autonomiei, ale neintervenției în afacerile interne ale altora. „Revizuirea acestor principii, punerea lor în discuție, violarea lor nu ajută unității ci pot fi numai cauza unor scindări mai profunde. Dacă există dorința de a se ajunge la unitate trebuie să se pornească de la diversitate".
(Urmare din pag. I)— Colaborarea internațională reprezintă, după părerea mea, unul din mijloacele cele mal importante șl lemnificative pentru dezvoltarea și progresul folosirii pașnice a e- nergiei nucleare. Mare parte din importantele probleme de ordin științific, tehnologic, - financiar și organizatoric pe care le pune utilizarea energiei nucleare nu pot fi rezolvate în mod adecvat în cadrul restrîns al unei țări sau al unor programe naționale, dar își pot găsi o rezolvare satisfăcătoare dacă sînt considerate în cea mai amplă perspectivă internațională. Este suficient să ne gîndim, pentru a ne limita numai la un singur exemplu, la problemele puse de aprovizionarea cu materiale nucleare și la realizarea instalațiilor destinate să producă aceste materiale.Sînt convins deci că numai prin- tr-o colaborare internațională eficace, energia nucleară se va putea afirma definitiv în lume ca u- nul din factorii determinanți ai progresului economic și social. Conștientă de această exigență, Italia a dus întotdeauna o politică menită să favorizeze și să dezvolte cooperarea internațională, atît multilateral cît și 'bilateral. în legătură cu aceasta este suficient să amintesc că țara mea face parte din importante organizații internaționale ca A.I.E.A., C.E.R.N. și EURATOM. Pe plan bilateral, Italia a încheiat o serie de

agențiile 
de presătată în absența părților direct interesate. Această concluzie se dovedește a fi cu atît mai valabilă in cazul de față, cu cît este vorba de o problemă atît de fundamentală ca unificarea unei țări artificial divizate". El a subliniat că după părerea delegației române „a sosit de mult timpul să se pună capăt caracterului profund sterii și chiar nociv al discuțiilor care se desfășoară la Națiunile Unite de două decenii în legătură cu așa-numita „problemă coreeană". Aceasta necesită din partea tuturor adoptarea unei atitudini mai înțelepte, realiste, a unei atitudini de respect pentru interesele naționale ale poporului coreean. O a- semenea atitudine presupune, în primul rînd, crearea condițiilor care să permită Republicii Populare Democrate Coreene să expună aici, la Națiunile Unite, punctul său de vedere asupra unei probleme care o interesează în cel mai înalt grad".

ASIGURAREA PĂCII ȘI SECU
RITĂȚII INTERNAȚIONALE 
CREEAZĂ UN CLIMAT FA

VORABIL DEZVOLTĂRII 
SOCIALEîn Comitetul pentru problemele sociale, umanitare și culturale continuă dezbaterile în legătură cu proiectul de Declarație cu privire la dezvoltarea socială. Luînd cuvîntul, reprezentanta României, Maria Groza, a reamintit că România »-a declarat în favoarea elaborării și adoptării unei asemenea Declarații și și-a exprimat satisfacția în legătură cu faptul că unele dintre propunerile avansate de țara noastră au fost însușite de autorii proiectului de Declarație și incluse în cuprinsul său.Subliniind că „între dezvoltarea economică și dezvoltarea socială e- xistă o legătură indisolubilă, că dezvoltarea socială și economică constituie un proces unic în care cei doi factori se condiționează reciproc", delegata » arătat că după părerea delegației române, Declarația trebuie să stabilească în mod precis principiile și obiectivele dezvoltării sociale ca domeniu distinct, cît și ca mijloc prin care se poate acționa în sensul accelerării dezvoltării economice.Totodată, nu trebuie neglijat faptul că atît asupra dezvoltării sociale, cît și asupra celei economice are o influență covîrșitoare factorul politic, atît sub aspectul său național, cît și internațional. Pe plan național, promovarea unor reforme sociale și economice largi cu un profund caracter democratic, a- tragerea maselor largi ale populației la întregul proces de dezvoltare?.al societății, prin urmărirea în mod constant și cu fidelitate a ridicării continue a nivelului de trai al acestora, sînt garanții esențiale ale unei dezvoltări sociale echitabile.De asemenea, asigurarea păcii șl securității internaționale, fundamentată pe promovarea cooperării între state, indiferent de mărimea sau sistemul lor politic, pe respectarea strictă a dreptului fiecărui popor de a-șl hotărî singur soarta fără amestec din afară, a suveranității și independenței 'fiecărui stat creează un climat favorabil dezvoltării sociale.Politica agresivă de încălcare a principiilor și normelor dreptului internațional are un efect extrem de negativ asupra dezvoltării sociale".

transmit:
Reuniunea de Ia Oslo. L»Oslo •-* deschis sîmbătă o reuniune la care participă primii miniștri din cinci țări nord-europene și Prezidiul Consiliului nordic. Principalul punct pe ordinea de zi a reuniunii este problema intensificării colaborării economice între Danemarca, JMorvegia, Islanda, Finlanda și Suedi?
Uniunea poporv J $ 

can Zimbabwe (z.a.e?^ « uît publicității o declarație în care respinge propunerile de soluționare a crizei rhodesiene remise de Wilson lui Ian Smith în cursul negocierilor de la Gibraltar.
Târgul comercial interna

țional care tara noastră participă cu un pavilion în care sînt expuse produse ale industriei ușoare, artizanat, produse agro-alimentare și mobilă, s-a deschis la Copenhaga. Tîrgul a fost inaugurat de primarul general al capitalei daneze, Urban Hansen. încă din prima zi a deschiderii, pavilionul românesc a fost vizitat de un publio numeros.
Noul satelit artificial al 

Pământului „Cosmos-248" a fost lansat sîmbătă în U.R.S.S. La bordul satelitului se află aparataj științific destinat continuării cercetării spațiului cosmic în conformitate cu programul anunțat anterior.„Ciocirlia11 aplaudată
de publicul newyorkez

!!
> Aureolat de faima pa
* care și-a cucerit-o în 
J turneul pe care l-a în- 
> treprins in Statele Unite 
> cu cîfiva ani in urmă, 
> ansamblul folcloric „Cio- 
> cîrlia' a fost primit aici 
> cu deosebită căldură jl 
> simpatie. La sosirea pe 
> aeroportul din New York 
ț solii arfei românești au 
> fost întîmpinafi, pe lingă 
> ziariști și reprezentanți 
( ai vie{ii culturale, de un 
, număr impresionant de 
> americani de origine ro- 
< mână. Mulfi au venit în 
s întîmpinarea oaspefilor 
? Imbrăcafi în costume na- 
2 (ionale românești.

< Turneul a fost inaugu- 
> rat ia 15 octombrie prin- 
< tr-un succes de prestigiu. 
x Cel peste 3 500 de spec- 
> fafori care au asistat la 
( premiera de la Madison 
( Square Garden au făcut 
> o primire entuziastă ar- 
f tlștilor români, ovafio- 
> nîndu-l in repetate rîn- 
> duri la scenă deschisă, 
> „participtnd’ direct la 
> spectacol prin subli- 
> nierea ritmului unor me- 
> lodii prin bătăi din pal- 
> me, aplaudîndu-i, înde- 
> lung.
* Frumusefea șl bogăția 
> costumelor populare, 
> virtuozitatea dansatori- 
J lor, originalitatea și rit- 
> mul uneori de-a dreptul 
> halucinant af dansurilor, 
J diversitatea muzicii — 
> explică In mare parte a- 
> cest succes, așa cum au

subliniat numeroșii spec
tatori yepifi In culise să.-l 
felicite pe Interprejir ro
mâni. Prestigioasa și exi
genta rubrică artistică a 
ziarului „New York 
Times' a comentat, » 
doua zl, în. termeni ex
trem de e/ogioși acest 
spectacol. „Ansamblul 
din București constituie 
un grup folcloric de înal
tă clasă, cu dansatori 
ieșlfi din comun, cu un 
desăvlrșit gust artistic și 
un înalt profesionalism', 
apreciază ziarul. în cro-

piui fafă de „exceptlo- 
nalii dansatori” și faimo
șii călușari, fafăde „e- 
iectele fantastice* ale 
naiului etc. La rîndul său, 
ziarul „Daily News' a- 
duce un măgulitor oma
giu Instrumentiștilor an
samblului, comparînd 
virtuozitatea violoniștilor 
cu cea a celebrului Hei
fetz și afirmînd că a 
avut impresia că „au 
cîntat 12 Heifetz In •- 
ceastă orchestră".

„Refeta succesului an
samblului „Ciocirlia" se 
află In extraordinara bo
găție și frumusețe a fol- 
-'--J — spu. ‘ 
nea un ziarist american 
acreditat la O.N.U., pe 
care l-am intîlnit la unul 
din spectacole.

Ecouri la fel de entu-

comorile unul folclor de 
o rară bogă(ie șl dlver- 
sltate, caracterizat prin 
optimism șl dragoste de 
via|J.

CORESPONDENȚA clorului român 
DE LA NICOLAE 

IONESCV

i
nlcă sînt relatate pe larg
principalele numere din zlaste au stîrnit șl cele- 
spectacol, sînt descrise lalte spectacole pe care 
dansurile, este exprima- le-au sus/inut artiștii ro
lă îneîntarea cu care au 
fost ascultate melodiile 
interpretate la fluier, 
țambal șl „Incîntătorul 
nai' ; nu lipsesc nici ex
presii pline de admirafle 
ia adresa .dansatoarelor 
noastre.

„Pe scena de la Ma
dison Square Garden 
poate fl admirat un crîm- 
pei din România', scrie 
ziarul „New York Post* vălul publicului american 
In cronica sa consacrată 
spectacolului. Subliniind 
că ansamblul „electri
zează sala’, cronicarul 
își mărturisește entuzias-

mâni la New York. 
Membrii ansamblului vor 
părăsi luni New Yorkul, 
continuîndu-șl turneul — 
timp de 100 de zile — 
prin peste 30 de orașe 
din S.U.A.

In acest lung șl Inte
resant turneu, membrii 
ansamblului „Ciocirlia* 
vor II solii artei popu
lare românești, vor dez-

La un internat din Malaga, Spania, unul din dormitoare s-a prăbușit în cursul nopții. Din cei 40 de copii, trei au încetat din viață și 21 au fost răniți. Potrivit anchetei întreprinse, gravul accident s-a datorat neglijentei autorităților, deoarece întregul etaj era amenințat cu prăbușirea iminentă, din cauza unor săpături din apropiere, care au lipsit etajul respectiv de baza lui de sprijin. Fotografia reprezintă o scenă din timpul operațiunilor de salvare.

importante acorduri de colaborare cu numeroase țări, printre care șl cu statele în curs de dezvoltare.In cadrul activității pe plan bilateral, am plăcerea de a aminti recenta vizită la Roma a unei delegații române condusă de prof. Ho- ria Hulubei, președintele Comitetului pentru energia nucleară din România, cu eare comitetul național pentru energia nucleară din Italia, intenționează să încheie cît de cu-

După semnarea tratatului de ne- proliferare, statele posesoare de aTme atomice mate să vederea largă a pașnice.Declarația Uniunii Sovietice la cea de-a 12-a sesiune a conferinței generale A.I.E.A., U.R.S.S. este gata să ajute țările nenucleare interesate în îmbogățirea minereului de ura-

au posibilitatea șl sînt che- acorde ajutor altor tărl în folosirii efșctlve pe scară energiei atomice în scopuri După cum s-a arătat în
nice a energiei atomice. Atît în dezbaterile generale, cît ți în convorbirile particulare avute cu diferitll specialiști a reieșit clar dorința ca pe toate căile, inclusiv prin intermediul A.I.E.A., să se facă tot ce este posibil spre extinderea și diversificarea colaborării tehnico-ști- lnțifice în avantajul reciproc și pentru apropierea între specialiști în jurul unor idealuri pașnice comune.Delegația noastră a avut ocazia

Progresul atomului pașnic
rînd un acord de cooperare. Oamenii de știință italieni urmăresc cu simpatie și considerație activitatea desfășurată în prezent de colegii lor români în domeniul nuclear.— După părerea mea. se conturează o perioadă propice pentru dezvoltarea largă a colaborării Internationale în acest domeniu, a declarat I. A. MOROHOV, prim-ad- junct al reprezentantului Comitetului de stat pentru folosirea energiei atomice din U.R.S.S., șeful delegației sovietice la sesiunea conferinței generale a A.I.E.A.

niu pînă la 2,5—5 la sută în uraniu 235 în scopul dezvoltării energeticii nucleare în aceste state. Ca organizație internațională specializată, A.I.E.A. este chemată să joace un rol important în dezvoltarea colaborării internaționale în scopul folosirii pașnice a energiei atomice.— Sesiunea Conferinței generale a A.I.E.A. — a declarat acad. IțORIA 
HULUBEI — a relevat cit se poate de accentuat necesitatea colaborării internaționale, ca element pozitiv absolut necesar, pentru accelerarea progresului în domeniul utilizării paș-

aă înfățișeze șl cu acest prilej poziția clară a României, care se pronunță consecvent pentru colaborare internațională pe baza principiilor independenței naționale, suveranității, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, respectului și avantajului reciproc. Pe asemenea bază, colaborarea poate contribui esențial la progresul în domeniul atomului pașnic în fiecare țară și pe plan mondial.Cu titlu de exemplu aș dori să remarc — a spus acad. Hulubei — rezultatele pozitive obținute prin

DUBLIN 19 (Agerpres). — La Dublin au fost date publicității rezultatele definitive ale referendumului care a avut loc miercuri în irlanda asupra proiectului guvernaihentăl de înlocuire a actualului sistem electoral al reprezentării proporționale cu un sistem similar celui din Anglia, împotriva proiectului au votat 657 898 alegători, iar în favoarea sa — 423 500 alegători. Proiectul guvernamental a fost deci înfrînt cu o majoritate de 234 398 voturi. O a doua propunere guvernamentală privind modificarea împărțirii țării în circumscripții electorale a fost, de asemenea, respinsă în cadrul referendumului, cu-o majoritate de 232 618 voturi
activitatea editorială a A.I.E.A., grație căreia aspecte din cela mai actuale legate de practica energiei nucleare sînt tratate cu competentă de mari specialiști din lume. De mare utilitate au fost și sînt informările privind protecția contra radiațiilor, transportul substanțelor radioactive, tratarea și stocarea deșeurilor radioactive, aspectele medicale legate de lucrul în mediul radioactiv. S-ar putea adăuga de a- semenea serviciile aduse prin sistemul contractelor și în special al contractelor coordonate, asistenta tehnică coordonată de A.I.E.A., a- cordarea de burse. Organizarea de schimburi de informații între specialiști precum și ansamblul de consfătuiri științifice au dus la contacte utile între specialiști,'Delegația noastră a insistat ca A.I.E.A. să nu ezite ca în programul el viitor de lucru să continue acțiunile pozitive privind colaborarea internațională, în domeniul nuclear, sub diferitele ei forme.România — a declarat acad. Horia Hulubei, — este bucuroasă să vadă că A.I.E.A. devine un for internațional de colaborare între state în unul din domeniile importante ale viitorului — folosirea e- nergiel atomice în scopuri pașnice. — contribuind atmosfere de și oameni, la ternaționale.

0 delegație sindicală so
vietică condusă de A. Șelepin, președintele C.C.S. din U.R.S.S., a făcut o vizită la Tokio purtînd discuții cu reprezentanți ai organizațiilor sindicale japoneze. In comunicatul dat publicității la încheierea vizitei delegației se arată că participanții la discuții au relevat că relațiile reciproca dintre sindicatele japoneze și cele sovietice constituie un exemplu al posibilităților cooperării pe baza încrederii dintre organizațiile sindicale din țări cu : orînduiri sociale diferite.

• La Centrul spațial din 
Cape Kennedy s-a anunțat că 
simbătă la 14,58 G.M.T. nava 
spațială „Apollo-7" se afla de 
190 de ore și 55 de minute in 
spațiu, doborînd recordul rea
lizat tn 1965 de nava „Ge- 
mini-5" și devenind al doilea 
vehicul cosmic dirijat care a 
efectuat un zbor de peste opt 
zile. O emisiune de televiziu
ne tn direct de la bordul ca
binei, care a durat 10 .ht3^ute, 
a constituit punctul pr 
al programului de strnb/ 
celor trei cosmonauți a j 
câni. Ei vor reveni pe Pă- 
mint marți.

astfel la crearea unei încredere între țări destinderea vieții in-

Populația globuluiLa jumătatea anului 1967, populația globului a fost de 3 420 de milioane, se arată în anuarul demografic al O.N.U., publicat recent la New York. Potrivit datelor furnizate, în cazul menținerii ritmului actual de creștere a populației, în anul 2006 populația globului se va dubla. Anuarul menționează că 75 la sută din întreaga populație a globului trăiește în regiunile în curs de dezvoltare, iar peste jumătate din întreaga populație a globului este concentrată în țările din Asia. La jumătatea anului 1967, în Republica Populară Chineză trăiau 729 milioane de persoane.
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