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N NOUL CADRU LEGALZiarele de ieri au publicat proiectul Legii de organizare și funcționare a consiliilor- populare. Prin prevederile sale, proiectul reflectă preocuparea partidului și a statului nostru de a ridica pe o treaptă calitativ nouă activitatea organelor locale ale puterii de stat, corespunzător sarcinilor procesului de desăvîrșire a construcției socialiste din patria noastră. Noua lege răspunde necesității de a întări rolul organelor statului în opera de edificare socialistă, a pune mai larg în valoare resursele și posibilitățile, fiecărui județ, municipiu, oraș, comună, a utiliza judicios și' deplin întregul nostru potențial material și uman.Proiectul noii legi creează cadrul legal al creșterii competenței consiliilor populare în rezolvarea problemelor, sporește autoritatea acestor organe reprezentative ale maselor de muncitori, țărani, intelectuali, indiferent de naționalitate, în întreaga viață socială. Noua lege concreti- . zează astfel principiile elaborate de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională, încadrîndu-se în amplul program de măsuri stabilit de partid pentru dezvoltarea și adîncirea continuă a democrației socialiste în orînduirea noastră.Caracteristic pentru prevederile noii legi este faptul că ele stabilesc o arie largă de atribuții și competențe pentru consiliile populare ju- , dețene, municipale, orășenești și comunale — conferindu-le practic răspunderea pentru organizarea și conducerea întregii activități ce se desfășoară pe plan local. „întreaga activitate a consiliilor populare — se arată în proiectul de lege — are drept scop întărirea orînduirii socialiste, buna gospodărire a resurselor materiale și de muncă, dezvoltarea forțelor de producție șl diversificarea economiei locale, creșterea continuă a bunăstării materiale șl culturale a poporului, asigurarea libertății și demnității omului, afirmarea multilaterală a personalității umane". Bucurîndu-se de o largă autonomie, de un vast cîmp de manifestare a inițiativei, consiliile populare — organizate pe baza centralismului democratic, principiu pe care'' se fundamentează întreaga activitate de stat în România socialistă — au toate condițiile pentru a desfășura o activitate' multilaterală — economică, culturală, socială, în cadrul planului general de stat — pentru a răspunde cu operativitate și eficientă nevoilor vieții economice și sociale pe plan local.în vederea realizării unitare a politicii partidului și statului, pe lîngă comitetele executive ale consiliilor’ populare vor funcționa, potrivit prevederilor proiectului, organe locale de specialitate ale administrației de stat. Aceste organe sînt subordonate atît comitetelor executive ale consiliilor populare, cît și organelor cen- • trale de resort. Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat vor transmite organelor locale de specialitate, prin comitetele executive ale consiliilor populare, indicații și îndrumări în ramurile și domeniile pe care le conduc. Noua lege prevede ca în situația în care apar divergențe între comitetul executiv al consiliului popular județean și organul central de resort, acestea să fie supuse spre soluționare Consiliului de Miniștri.O puternică expresie îșl află, în proiectul de lege, principiul atragerii

nemijlocite, active, a maselor de oameni ai muncii la conducerea treburilor obștești; este evidentă preocuparea de a se crea toate condițiile ca puterea poporului să se exercite deplin, cu rezultate cît mal bune în construcția socialismului. Potrivit prevederilor noii legi, consiliile populare vor lucra în sesiuni — forma de bază prin care aceste organe exercită în mod democratic puterea de stat pe plan, local și prin care deputății îșl îndeplinesc mandatul. Faptul că aceste sesiuni au o anumită regularitate, că pot fi convocate în mod extraordinar, ori de cîte ori este nevoie, din inițiativa comitetului executiv al consiliului popular sau a cel puțin unei treimi din numărul deputaților, că sînt publice, puțind să participe, în afară de deputați, specialiști în diferite domenii, reprezentanți ai organizațiilor obștești, precum și alți cetățeni — relevă concepția profund democratică

ce stă la baza noii legi, grija de* a asigura toate premisele ca masele de cetățeni să-și poată spune cît mai efectiv și mai prompt cuvîntul în organizarea și conducerea treburilor pe plan local. Deputății — ca reprezentanți ai alegătorilor din circumscripțiile în care au fost aleși — participă la îndeplinirea atribuțiilor consiliilor populare prin comisiile permanente, organizate pe principalele ramuri și domenii de activitate, potrivit specificului și nevoilor locale. Comisiile permanente au ca principale atribuții studierea problemelor de interes local și prezentarea de propuneri pentru soluționarea lor, controlul activității organelor locale, elaborarea și prezentarea de proiecte de hotărîri privind activitatea consiliilor populare. Ele pot atrage la activitatea lor cetățeni care, prin
(Continuare in pag. a Il-a)

dt mai ra

CONSILIULUI DE STATîn ziua de 23 octombrie, la Palatul Republicii a avut loc ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Statîn afara membrilor Consiliului de Stat, la ședință au participat, ca invitați, miniștri, conducători ai unor instituții de stat și organizații obștești.Consiliul de Stat a analizat pro-Tovarășul Nicolae Ceaușescua primit pe tovarășul Damdîn Gombojav,vicepreședinte ai Consiliului de Miniștri al R P. Mongole
Miercuri la amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, a primit pe tovarășul Damdîn Gombojav, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, care se află în vizită în țara noastră.A luat parte tovarășul Emil Dră-

gănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.
A fost de față Damdinnerenghiin Bataa, ambasadorul R. P. Mongole la București.In cursul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme privind dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre cele două țări.

lectul de decret privind pregătirea tineretului pentru apărarea patriei și a hotărît ca această problemă să facă obiectul unui proiect de ltge care să fie supus dezbaterii Marii Adunări Naționale, în prima sesiune.In continuarea lucrărilor, Consiliul de Stat a adoptat decretul privind însemnele Republicii Socialiste România. Decretul reglementează modul și locurile unde se expune stema, modul, locurile și ocaziile cînd se arborează drapelul de stat, asupra căror acte și cine dispune aplicarea sigiliului statului, cum și cînd se intonează imnul de statA fost adoptat decretul privind regimul pașapoartelor, prin care sînt create facilități pentru obținerea pașapoartelor și se simplifică formalitățile legale de trecere a frontierei de stat.A fost adoptat un decret pentru modificarea unor articole din Legea nr. 27/1966 privind pensiile de asigurări sociale de stat și pensia suplimentară. Prin acest decret fără a se aduce modificări procentelor de bază folosite la calcularea pensiei Integrale pentru limită de vîrstă și nici limitelor de vîrstă actuale, s-a redus de la 1 la sută la 0,5 la sută procentul suplimentar acordat pentru fiecare an ce depășește vechimea necesară obținerii pensiei integrale pentru limită de vîrstă ; de asemenea, s-a desființat sporul de continuitate în muncă, întrucît sistemul îmbunătățit de salarizare prevede acordarea unui spor pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate.

De asemenea, s-a prevăzut posibilitatea ca persoanele care au lucrat în unele perioade ca angajați, iar în altele ca membri ai cooperativelor agricole de producție, să primească pensie atît de la A- sigurările Sociale de Stat, cît și da la Casa de pensii a Cooperativelor Agricole de Producție, corespunzător cu timpul lucrat în fiecare dintre aceste sectoare.Au fost reglementate, de asemenea, drepturile la pensie ale persoanelor care au desfășurat activitate revoluționară înainte de august 1944.Consiliul de Stat a adoptat decret pentru modificarea unor ticole din Decretul nr. 141 din 7 martie 1967 privind pensiile militare de stat și pensia suplimentară, prin care este pusă de a- cord legislația de pensii militare cu modificările aduse legislației de pensii din cadrul asigurărilor sociale de statLegea pensiilor, cu modificările aduse, va fi republicată.Consiliul de Stat a mai adoptat un decret referitor la nume și procedura de schimbare a acestuia; un decret pentru extinderea , aplicării unor prevederi ale Decretului nr. 922/1965 privind contribuția voluntară a locuitorilor pentru efectuarea de lucrări de interes obștesc și la lucrările cu caracter local pentru regularizarea albiilor u- nor rîuri și consolidarea malurilor în scopul apărării localităților rurale împotriva efectelor dăunătoare ale apelor; precum și alte decrete privind activități de stat, obștești și pentru ratificarea unor acorduri și convenții internaționale.Consiliul de Stat a' rezolvat apoi lucrările curente.
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Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit miercuri la amiază pe ambasadorul Franței la București,
Jean Louis Pons, în legătură cu plecarea definitivă a acestuia din țara noastră.
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Construcțiile de locuințe au luat 
o amploare fără precedent în istoria țării noastre, schimbînd radical fața orașelor și satelor. Statul nostru acordă totodată o grijă sus- ținută întreținerii fondului locativ, dovadă sumele importante investite pentru conservarea clădirilor, renovarea și creșterea gradului lor de confort. Ar părea inutil să mai subliniem că la debutul sezonului rece, reparațiile imobilelor destinate locuințelor capătă o importantă majoră. Din relatările corespondenților noștri și din numeroasele scrisori • sosite la redacție, reiese că, în unele județe, organizațiile de specialitate (I.L.L. și I.O.C.R.) nu țin seamă de această obligație, tărăgănează repararea unor imobile, e- xecută lucrări de mîntuială, ceea ce cauzează pagube statului și stîr- nesc nemulțumirea cetățenilor.' Un formalism evident față de cererile cetățenilor care solicită executarea reparațiilor la imobile se manifestă în orașul Craiova.Iată ce ne scrie Dumitru Prani- telu, care locuiește în acest oraș pe strada Popa Șapcă nr. 6. „Locuiesc la ultimul etaj. Ori de cîte ori plouă apa intră și în apartamentul meu. Mi s-a stricat mobila. Zugrăveala a fost distrusă. Tavanul amenință să cadă. Am sesizat în numeroase rînduri sectorul 8 I.L.L. Dar fără rezultat. La 7 septembrie a.c. am depus o altă cerere. După ® săptămînă a venit la fața locu-

Perfecționarea sistemului de aprovizionare tehnico- materială, a relațiilor în acest domeniu între ministere și întreprinderi, între furnizori și beneficiari reprezintă o sarcină esențială trasată de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a P.C.R. Dînd viață acestei sarcini, unele întreprinderi și organizații economice urmăresc să dimensioneze cît mai realist cantitățile de materii prime și materiale pe care le solicită, în strînsă concordanță cu proporțiile producției, cu desfășurarea normală și ritmică a activității lor, cu necesitatea promovării unui înalt spirit de răspundere față de eficiența cheltuirii banilor statului. Concomitent, în alte fabrici și uzine stăruie fenomene de risipă, unele deficiențe în mecanismul aprovizionării tehnico-mate- riale, necorelări flagrante între prevederile planului de producție și cantitățile achiziționate de materii prime, materiale, semifabricate Și piese de schimb — și toate la un Ioc generează stocuri supranormative.Cu toate că sarcina perfecționării aprovizionării teh- nico-materiale și, implicit, .lichidarea fenomenului suprastocării au fost subliniate în repetate rînduri de conducerea de partid și de stat, totuși ceea ce s-a realizat pînă acum nu s-a ridicat la nivelul cerințelor. Din această cauză sînt imobilizate, în con’miiare, importante cantități de materii prime și materiale cc nu fructifică, sustrase arbitrar din circuitul producției materiale și care provoacă, în ultimă instanță, cheltuieli neeconomicoase și pierderi. Așa cum arată practica, aflate sub „lacătul" suprastocării, linele valori matc-

riale se degradează, în timp ce în multe întreprinderi se simte lipsa lor. O asemenea soartă au și unele din materiile prime Și materialele aduse cu bani grei din import, din cauză că întreprinderile și ministerele de resort le-au solicitat fără discernămînt, fără a avea certitudinea utilității lor, fără a cunoaște disponibilitățile din propriile unități. Nimeni nu-și poate permite să pună economia națională în situația de a subvenționa asemenea acte nechibzuite.Reievînd necesitatea lichidării stocurilor supranor- mative, conducerea partidului a apreciat că soluționarea acestei probleme este pe deplin posibilă, că aceasta presupune în mod necesar antrenarea tuturor forțelor din întreprinderi, ministere șl organe economice de sinteză. Activitatea perseverentă și sistematică de lichidare a stocurilor supranormative, de readucere a lor în circuitul normal al producției naționale trebuie să se înscrie ca un imperativ de maximă actualitate pe agenda de lucru a comitetelor de direcție și a forurilor lor de resort. Cum se prefigurează realizarea acestei important? cerințe, ce intensitate — și, mai ales, ce rezultate — au măsurile preconizate pentru lichidarea suprastocării și preîntîmpinarea formării altor stocuri supranormative ? Ce practici și factori mai frînează înlăturarea de urgență a imobilizării fondurilor materiale și bănești ale statului în stocuri supranormative ? Redăm, în pagina a III-a a ziarului, concluziile unei anchete întreprinse în întreprinderi din industriile constructoare de mașini, chimică, ușoară, și forestieră.
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de ca
lui chiar șeful sectorului și a constatat veridicitatea celor semnalate. Spre marea mea surprindere, el a declarat însă că nu poate face nimic întrucît sectorul nu are brațe de muncă suficiente. Am fost sfătuit să reclam la direcția I.C.F.L. Craiova. M-am prezentat la direc-

la capăt. Cum se explică această ciudată zidă în penuria acuzatăI.O.C.R.-uri) sau în deficientele organizatorice ale întreprinderilor respective?
anomalie? Oare cauzele re- lipsa brațelor de muncă, în de materiale (atît de des de responsabilii de la

RAID-ANCHETĂ PRIVIND
REPARAREA LOCUINȚELOR

ția respectivă, chiar la lnginerul-șef, care la rîndul lui m-a trimis din nou la sectorul 8. Mă întreb pînă cînd voi fi „pasat" în acest fel ? Cînd se vor convinge tovarășii din conducerea sectorului, tovarășii de la I.O.C.R. că această tărăgănare poate aduce daune și mai mari imobilului"?.Dacă privim listele cu lucrările de reparații ale întreprinderilor de administrație locativă, observăm că majoritatea obiectivelor prevăzute sînt în. lucru. La prima vedere s-ar părea că este un fapt pozitiv... Sesizări sosite la redacție ne informează însă că adeseori lucrările de reparații încep, dar nu sînt duse pînă

în planul de reparații al I.L.L.- Ploiești este prevăzută și repararea unui imobil din Boldești în care locuiește Nicolae Frățilă cu o familie numeroasă. Lucrarea a început la 1 martie și trebuia terminată în patru luni. De atunci însă au trecut opt luni și nu a fost încă terminată. Inginerul Ion Jelesc», șeful serviciului tehnic al I.L.L. Ploiești afirmă că în această situație se găsesc și alte imobile din oraș. I.O.C.R. neglijează pur și simplu să-și îndeplinească obligațiile luate. Pe șantierul deschis la imobilul din' Boldești, o lună întreagă (aprilie) nu s-a bătut un cui, iar luna următoare s-au făcut lucrări în va-

într-un

i loare de 766 lei. Timpul a trecut și, acum, în pragul iernii, sobele nu sînt montate, mozaicul trebuie refăcut, zugrăvelile trebuie terminate. Pe șantierul sus-menționat, ca de altfel, pe multe altele unde lucrează echipele I.O.C.R., se manifestă indisciplină, nu există un control permanent din partea maiștrilor.Oare I.O.C.R. nu trebuiefel sau altul obișnuit cu ideea că este o întreprindere pusă la dispoziția locatarilor? Nu trebuie să-și respecte și ea obligațiile luate într-un contract? Se știe doar că în- tîrzierile atrag alte deteriorări ale fondului locativ, alte reparații care necesită fonduri suplimentare.Adeseori administratorii fondului locativ pun pe cererea cetățeanului solicitant o rezoluție lă". S-ar acest fel I drumurile oare. „Curelatează loan Gherghef din Cluj, strada Horia 2, — am cerut sectorului 3 I.L.L. Cluj să-mi schimbe parchetul deteriorat. Spre marea mea satisfacție cererea a fost aprobată pe loc. Lucrarea a început însă abia după un an. A urmat un șir de Intervenții la I.L.L. In al doilea an

„favorabi- părea paradoxal, dar în se zăvorăsc de la început spre alte foruri superi- trei ani în urmă ne

(Continuare in pag. a Il-a)

LA CIUDAD

DE MEXICO

costa scump
© MARCEL ROȘCA - locul doi Ia pistol viteză

de Gheorghe LEAHU

Succes ieftin, succes de public, succes de prestigiu. Iată trei expresii folosite pentru a desemna trei moduri diferite de a înțelege 
succesul în teatru, de pildă. Pentru a putea stabili raportul si deosebirile dintre ele ar fi necesar să le definesc pe fiecare în parte ; mărturisesc însă că mă reține greși, ceste succes public'.circulă foarte mult în lumea noastră teatrală, și în interpretări extrem de contradictorii. Dar de aceea se și poartă discuțiile, ca să ne lămurim. Fapt este că fără trei din cele patru noțiuni a- mintite, aș zice că nici n-am putea trăi ca lumea ;cui, prestigiul sînt lemente esențiale universului nostru, celor din teatre, și se par foarte unite tre ele. Căci succesul aduce publicul, iar prestigiul îl menține. Publicul aplaudă de multe ori, dar să recunoaștem că, în genere, el apreciază lucrările de calitate. Asta-i bine și tonic. Povestea a- plauzelor înșelătoare (mai există și din a- cestea...) are multe aspecte, dar o singură consecință t derutează. Derutează atît teatrul, cît și masa spectatorilor. Cei de pe scenă se înșeală singuri în- c'nipuindu-și că ei au făcut un lucru meritoriu, iar cei din sală nu-și dau seama — într-o perspectivă mal

teama de a nu dat fiind că a- noțiuni: succes,
„ieftin", „de 
„de prestigiu",

succesul, publi- e- ule al mi în-

largă — că lipsa de e- xigență îi va costa mult mai mult decît puținul plătit pentru locul de pe care s-au grăbit să aplaude.Succesul nu se obține ușor în zilele noastre, deși, într-un fel sau altul, toți îl căutăm. Nu se obține ușor pentru că „sfînta naivitate" de pe vremuri dispare și va dispare cu desăvîrșire în procesul împlinirii actului național de culturalizare în masă, în ambianța
opimi
unei epoci pregătite să te informeze și să te solicite multilateral. Pe prea multe canale (u- nele foarte atractive) se dispută astăzi fireasca goană după succes, pentru ca el să-ți mal „pice" în brațe doar pentru că ești urmașul lui Talma și Shakespeare. Să ne ferim însă de simplificări, de exclusivism chiar și în materie de succes.Succesul așa-zis ieftin, adică obținut ușor (deci, observați că se poate obține ușor, și de aceea este și foarte tentant), costă de multe ori scump. Aș putea spune că devine a- proape un narcotic, creînd Iluzia reușitei — o iluzie ce se destramă repede, ca orice lucru clădit pe un fundament șubred, în grabă, superficial. Căutarea unui astfel de „succes" situează colectivul la periferia

vieții artistice, împiedică afirmarea talentelor și poate exercita o influență proastă asupra evoluției gustului public. în același timp, trebuie observat că nu orice succes care pare ieftin prin titlul piesei, numele autorului, modalitatea expresiei artistice <și de ce n-am adăuga aici : prin conjunctura favorabilă de presă chiar creată de un premiu, de reclamă) este cu adevărat un succes facil. Creații autentice, viu aplaudate și gustate de public, trebuie neapărat desconsiderate și socotite „ieftine", numai pentru că piesa nu se numește „Macbeth" sau „Antigona" ? Uneori se face o confuzie de valori, există riscul ca potențialul creator al unui teatru să fie apreciat nu în mod o- biectiv, ci în virtutea anumitor prejudecăți, a anumitor preferințe unilaterale sau a unor etichetări, în funcție de prestigiul cîștigat de-a lungul timpului, prin alții și prin altele. Marele nostru actor Birlic, în arta sa interpretativă, folosește și ca gdstică, și ca limbaj, niște unelte proprii, care ușor ar putea fi catalogate „ieftine" sau „aceleași", dar care prin calitatea, prin forța lor de ilustrare au fiorul unei arte originale, nerepetabile, atră- gînd adeziunea, aprecierea spectatorului pentru flecare creație.
(Continuare
în pag. a IV-a) ,

Telegramă
Excelenței Sale

Dr. KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii Zambia LUSAKACu ocazia zilei naționale a Republicii Zambia, în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre felicitări cordiale împreună cu cele mai bune urări de bunăstare și progres poporului zambian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU

Trăgătorul român MARCEL 
ROȘCA a avut o comportare 
excelentă în cadrul probei de 
PISTOL VITEZA. La încheierea 
celor două manșe, sportivul 
nostru a totalizat 591 puncte, 
rezultat cu care a ocupat locul 
doi în clasamentul final, cuce
rind deci MEDALIA DE ARGINT. 
Titlul olimpic a revenit polone
zului Zapedski.

La această oră, bilanțul olim
pic românesc se prezintă ast
fel : trei medalii de aur și trei 
de argint.
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® Tradiții pro
gresiste ale pre
sei românești 
® Reviriment 
muzical ieșean 
@ Expoziția de 
artă plastică a 
U.R.S.S. ® Olim
piada ’63 © Lu
crările sesiunii 
O. N.U.: Cuvân
tarea șefului de
legației române
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Vasile MIHAI

examenul

număr discu- vreme, Cen-

ateliere. Peste din unitățile existente func- localuri impro-

și milionul

1 000 de lei 
ca să vin

saw : „Vi s-au 
veniți imediat", 
cînd s-au pre- 
personal, cei de 

din umeri. Nu

insuficientă

organizată
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Vîntul
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(Urmare din pag. I)

prins
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se dată în funcțiune cu un

sclavii înInteligența, au în

TRADIȚII

D VERS
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Etichete

Clne nu știe că orice produs textil este însoțit de o etichetă ? Pe etichetă se scrie calitatea, talia, prețul. Schimbarea unor etichete produce confuzie și pentru vînzători și pentru cumpărători. Aurelia Popa, gestionară la magazinul universal din Drăgășani, a schimbat etichetele mărfurilor „din greșeală" și, spre stupefacția ei, în loc de confuzie s-a pomenit că are un cîștig de 18 000 lei. Asta și urmărea dînsa. Și a mers afacerea cu schimbarea etichetelor pînă într-o zi cînd a fost și dînsa etichetată. Dar de această dată, pentru a nu »e greși, eticheta a pus-o procuratura.

Se vorbește că la fabrica de 
conserve „Munca" din Constan
ța o linie automată de roșii 
depilate achiziționată în anul 
1963 și care a costat 3 316 509 
lei, nu funcționează de foarte 
multă vreme. Cotele de amor
tizare care se ridică la 765 1S0 
lei se încasează în fiecare an. 
Care va să zică anual aproape 
un milion de lei se aruncă 
VÎnt. Puternic vînt. Dacă 
vea și niște vîrtejuri !... 
mici, numai să miște din 
cine știm noi!

La kilometrul 7 al șoselei județene Reșița—Timișoara autocamionul nr. 21—Cs—1 575 condus „nervos" de șoferul Petre Sofeia a intrat într-o turmă de oi omorînd 39 și rănind alte 18. în urma anchetei s-a atabilit că :Nici măgarul n-a scăpat ttșor.
„Mositii** , ,

își caută
xnoasa»

Plictisită de 
moașa Georgeta 
Mărgineni-Neamț 
plaseze în școli 
neri din sat și din împrejurimi. 
A luat de la 29 de tineri cîte 
1 000 de lei. S-a deplasat la 
Săvinești și le-a scris clienți- 
lor: „Veniți la Săvinești, ați 
fost încadrați", 
aprobat actele,

S-au dus. Și 
tentat la biroul 
aici au dat 
știau nimic. Unul din „clienți", 
mai îndrăzneț, a insistat :

— Dar i-am dat 
moașei. Mi-a spus aici...

— Du-tt mi 
moașa I

meseria
Ștefaniu 
s-a apucat să 

și servicii ți

ji caută-ți

Si totuși
f 9

n-a luat

Zilele trecute Petre Crăciun a dat examen de conducător auto la Miercurea-Ciuc. Bucuros că a luat examenul cu bine a „frînat" la un bufet. Și-a „sărbătorit" evenimentul pînă s-a făcut „țăndări". S-a urcat iar la volan, a apăsat puternic pe accelerație și după ce s-a „încurcat" într-o căruță, s-a urcat pe trotuar unde a lovit în plin patru pietoni. Petre Crăciun, se găsește în momentul de față în fața altei comisii de „examinare", pică...
Nu s-a prins 
dar a fost

Ion Tudor locuia pe Șoseaua Măgurele 93 — București. Suferea mult că nu are nici o ocupație și... tot căutînd a găsit un mijloc de a cîștiga bani fără muncă. A depus la C.E.C. 150 lei și a plastografiat un sold de 4150 lei. Afacerea se prevedea a fi rentabilă. Numai că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea de la ghișeul C.E.C. de unde urma să „scoată" banii. Prins, a aflat ceea ce știa : falsul șl uzul de fals se pedepsește. Așa că după ce-și va ispăși pedeapsa va trebui să-și găsească o ocupație cinstită. Sănătos e, tînăr de asemenea, să muncească poate.
Rubrică redactată de
Gheorghe POPESCU 
Nicolae TUDOR 

sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

în înverșunata forțele înaintate care s-a desfășurat în perioada dintre cele două războaie mondiale, și-a îmbogățit și mai mult luminoasele ei' tradiții presa noastră progresistă.în rîndurile acestei publicistici combatante își înscrie la loc de cinste numele și „Buletinul de acțiune împotriva fascismului" (intitulat ulterior „Buletinul mișcării antifasciste"), care a apărut acum 35 de ani, la 23 octombrie 1933, ca organ al Comitetului Național antifascist. „Buletinul acesta — se scria în editorialul primului său număr — 
apare in împrejurări grele. Pe cînd 
fascismul, cu deșănțata lui demago
gie și exaltînd șovinismul cel mai 
agresiv, este nesupărat și chiar încu
rajat, noi luptăm din greu contra 
acestui flagel mondial. Cîtuși de 
puțin intimidați, vom lupta totuși 
mai departe, vom demasca primej
dia fascistă pentru muncitori, pen
tru țărănime, pentru intelectuali...".în acea perioadă de profunde zguduiri, produse de criza economică, vîrfurile cele mai reacționare ale claselor posedante facilitau ascensiunea în viața politică a organizațiilor fasciste, îndeosebi a „Gărzii de fier". Aceasta constituia, așa cum apreciază tovarășul Nicolae Ceaușescu, „fenomenul cel mai caracteristic al tendințelor ultrareacțio- nare promovate de cercurile oligarhiei române". Tendințe care se conjugau cu sprijinul direct al hitleris- mului, devenit regim de stat în Germania, amenințare gravă pentru popoarele Europei și pentru însăși civilizația umană.în fața acestui pericol creștea responsabilitatea tuturor forțelor înaintate ale națiunii, în frunte cu clasa muncitoare și partidul comunist. în lupta împotriva fascismului, Partidul Comunist Român, cît și alte forțe democratice, patriotice, antrenau, alături de masele proletare, o largă și activă opinie publică, puternice aderente în cele mai riate straturi sociale.Mișcarea antifascistă găsea prețios instrument de luptă presă. în intervalul dintre

confruntare dintre și cele retrograde,

un în criza economică si dictatura regală a cunoscut o mare dezvoltare presa comunistă ilegală și legală, presa socialistă, social-democrată și radical- burgheză. între 1933—1938 au apărut, editate direct sau îndrumate de P.C.R., peste 300 de gazete, care a- testă activitatea prodigioasă pe acest tărîm. Numai în anul în care vedea lumina tiparului „Buletinul de acțiune împotriva fascismului" își mai făceau apariția „Năzuința celor ce muncesc", „Fabrica și ogorul", „Lupta universitară" (București), „Cuvîntul muncitoresc", „Tineretul luptător" (Iași), „Clopotul" (Botoșani), '„Alte zări", „Năpakarat" (Cluj), „Drumul celor ce mun-, cesc" (Galați), „Szakszervezeti erte- sito" (Brașov), „Maramureșul roșu" (Sighetul Marmației), „Horia" (Deva) și alte publicații.Publicistica progresistă românească, supunînd unui aspru rechizitoriu fascismul din interior și din exterior, denunța cu vehemență caracterul său antipopular, țelurile-i antipatriotice. Arătînd că fascismul înainta „cu o 
mină în buzunarul și cu alta în gîtul 
celor ce muncesc", „Scînteia' din 20 iulie 1935 scria că „fascismul înseam
nă război înăuntru., război contra 
tuturor celor ce muncesc din propria 
țară, fascismul înseamnă război în 
afară...". Iar „Buletinul mișcării antifasciste", prin pana lui P. Con- stantinescu-Iași, sublinia că în condițiile seismului mondial generat de criză „clasa capitalistă 
nu găsește alte mijloace pentru, 
menținerea ei la putere decît războ
iul și fascismul". La rîndul lui, militantul comunist Ilie Cristea arata: 
„Dictatura fascistă e o tiranie fără 
scrupule. Cînd se decide la aceasta 
— și nu o face fără ezitări — bur
ghezia recunoaște că și-a consumat 
toate rezervele și și-a epuizat toate 
formulele".în articolul „Fascismul contra națiunii", publicat la 8 februarie 1936 în ziarul „Blocul", Athanase Joja scria : „Printr-o șarlatanie de bilei, fascismul, prin natura sa pro
fund antinațional, se servește — pen
tru a-și forma o bază de masă, pen
tru a-și cîștiga poporul și pentru a-l 
face să-și sape singur groapa—de ex
ploatarea vicleană a simțământului 
național, care, în forma lui normală, 
sănătoasă, e un sentiment real și legitim- al poporului, conștiința unei 
colectivități organice, legătura unui 
trecut de suferințe și de lupte îm
potriva împilărilor dinăuntru și din 
afară cu 
prezentul

un elan creator și pacific, care nu numai că nu exclude simpatia fră
țească pentru celelalte popoare, dar 
o postulează’.„Buletinul mișcării antifasciste" șl celelalte publicații democratice s-au ridicat energic împotriva politicii legionare care viza infeudarea României imperialismului fascist german, a pericolului pe care-1 prezenta hit- lcrismul pentru suveranitatea și integritatea statului român, pentru securitatea internațională. Ele se pronunțau pentru organizarea apărării patriei'împotriva unei agresiuni din partea puterilor fasciste. „Noi nu 
vrem să curgă singe, nu vrem să 
ne folosim de oști; nu vrem nici 
măceluri, nici războaie, scria „Clopotul" la 8 septembrie 1933, dar, dacă 
vom fi siliți, vom pune mina pe 
sabie și ne vom apăra". Cu tărie s-au ridicat „Buletinul mișcării antifasciste" și alte ziare ale vremii împotriva planurilor puse la cale de Germania hitleristă de dezlănțuire a războiului antisovietic. în coloanele lor răsuna glasul adevărului despre succesele obținute do primul stat socialist din lume în dezvoltarea economiei și a culturii, în făurirea vieții noi pentru cei ce muncesc, despre inițiativele sovietice îndreptate împotriva agresiunii, pentru securitatea colectivă, pentru salvgardarea păcii. Ziarele și revistele patriotice erau inspirate de poziția Partidului Comunist Român, care, credincios intereselor fundamentale ale poporului român, îmbinînd patriotismul cu internaționalismul consecvent, milita în politica sa externă pentru apărarea independenței naționale, pentru pace, pentru prietenie și alianță cu U.R.S.S., pentru încheierea unui pact de asistență mutuală româno-sovie- tic.Cu sporită vigoare a asaltat presa antifascistă platforma ideologică a extremei drepte. Rudimentelor de concepții cuprinse în compunerile căpeteniilor legionare, completate copios cu ideile de import ale hitleris- mului, le-a fost dat un lustru filozofic și sociologic de către „doctrinari" proprii și li s-au adăugat proteze împrumutate din obscurantismul profesat de inși necuprinși organizatoric în grupările fasciste. Promotoare a iraționalismului și misticismului — de la cel primitiv, de tipul „minunii" de la Ma- glavit, la „misticismul constituit" al lui Nae Ionescu — ideologia legio-

nară s-a manifestat ca o negație a valorilor supreme ale gîndirii, culturii și civilizației umane, ca o dușmană a societății, a omului, a drepturilor și libertăților lui fundamentale. Așa cum scria „Glasul nostru", în numărul său din 10 iulie 1937, fascismul „vrea un popor supus, bleg, slu
garnic și sărac, care să-i muncească 
întocmai ca 
îndepărtat".nea, luciditatea âu fost rate criminale. în locul domnia instinctelor primare, brute, a ignoranței, folosițe cercurile politice ultrareacționare ca instrumente ale înfăptuirii politicii lor. Pînă la ce aberații puteau să ajungă promotorii acestei ideologii, se vede din următoarele rînduri ale lui E. Cioran, apărute într-o publicație de dreapta : „De 
cînd e lumea, oamenii s-au bucurat 
cînd au pierdut libertatea, muritorii 
n-au iubit cu pasiune decît pe cei 
ce le-au pus cătușe. Condiția de turmă — iată ce hărăzeau legionarii poporului român !Lupta împotriva ideologiei și politicii fasciste a mobilizat tot ce avea mai bun intelectualitatea românească, care înțelegea că ora gravă a istoriei îi poruncea să-și fixeze atitudinea, în 
se

trecutul rațiu- decla- lor — a forței de

„Astăzi, scria Camil Petrescu 1936, ...oricărui intelectual i 
cere „să se pronunțe" și nici o manifestare, tn afară de ca

drul obiectiv științific, nu e lipsită 
de coloratură socială". în ce direcție să se pronunțe ? Răspunsul la această întrebare capitală purta girul autorității lui Mihail Sadoveanu, care arăta că datoria intelectualității române era de a se situa „pe linia de 
progres pe care au urmat-o intelec
tualii din toate timpurile" („Cuvîntul liber", nr. 44 din 1935). Participarea masivă a oamenilor de știință și cultură pe frontul publicisticii a dat presei antifasciste o deosebită forță, o adîncă rezonanță în țară, precum și peste hotare.însuflețită de un cald patriotism, de pasiune revoluționară, presa ilegală și legală din acei ani și-a încorporat munca în lupta eroică dusă de partidul comunist în fruntea clasei muncitoare și a unor largi forțe progresiste, sub steagul democrației și independentei, contribuind Ia stăvilirea pentru un timp a ascensiunii spre putere a organizațiilor fasciste și a înrobirii țării de către Germania nazistă.

Constantin ANTIP

In ajutorul gospodineiDatorită construcției sale moderne, aspiratorul „Practic" realizat de uzina „Electromotor" din Timișoara este folosit Ia curățirea eficace, fără efort și în timp record a covoarelor, mobilelor, hainelor, precum și a pereților. Caracteristicile sale tehnice îi permit -funcționarea- cu un consum de energie foarte mic.Aspiratorul funcționează printr-nn sistem de două ventilatoare centrifugale antrenate de un motor electric. Pentru asigurarea protecției radiorecepției, motorul eleotric este prevăzut cu condensatoare.

Cooperativizarea agriculturii, dezvoltarea ei intensivă și multilaterală au creat condiții optime pentru sporirea continuă a veniturilor bănești șl, pe această bază, a nivelului de trai al țărănimii cooperatiste- Concomitent cu creșterea puterii de cumpărare a populației de la sate au sporit substanțial și s-au diversificat cerințele acesteia pentru diferite prestări de servicii și executări de lucrări. Satisfacerea acestor cerințe este posibilă prin dezvoltarea de către uniunile co- . operației de consum a rețelei unităților prestatoare de servicii la sate, prin înființarea de unități specializate în fiecare localitate rurală și în primul rînd a unităților de croitorie, cizmărie, frizerie, etc. mult solicitate de populația sătească. Dar, deși acțiunea de organizare și înființare a serviciilor de prestații în mediul rural a început de mai mulți am, unele sate sînt vitregite din acest punct de vedere, în numeroase localități unitățile funcționează defectuos, creînd mari greutăți ■ locuitorilor.„Este inexplicabil de ce, într-o comună mare ca a noastră, cu mii de locuitori, ne scrie I. Gheorghe din Păcureți, jud. Prahova, nu există măcar o unitate meșteșugărească de prestații. Pentru mici reparații de croitorie, cismărie trebuie să batem kilometri întregi peste dealuri pînă în comuna Bălțești. Fără să mai vorbim de alte meserii, mult căutate de locuitorii comunei noastre .— cojocărie, tricotaje".In altă scrisoare primită de la Iancu Damian se a- rată că în comuna Cetățeni, jud. Argeș, deși există unități de prestații, acestea nu lucrează decît o mică parte din timp pentru că nu sînt aprovizionate cu materialele necesare. „Din moment ce se înființează secții prestatoare de servicii — adaugă el — este firesc să se asigure și baza tehnico-materială, altfel activitatea lor este pur formală. Lucrătorii pierd vremea în zadar, iar locuitorii vin o dată, de două ori și, din lipsă de materiale, nu mai trec pe -Ia unitate".După cum sîntem informați de Mihai Toma, instructor al Centrocoop, în județul Vîlcea, foarte multe unități de prestații au fost închise nejustificat. Semnificativ este exemplul ce ni-1 oferă comuna Jiblea — Să- lătrucel. Aici funcționa cu bune rezultate o asemenea unitate de prestații, dar consiliul popular comunal a găsit de cuviință să o desființeze, iar în locul ei să se amenajeze o cameră de oaspeți, care ulterior a fost închiriată unui salariat.Care sînt cauzele, ce factori generează actualele neajunsuri în funcționarea rețelei de prestații la sate ?Iată ce ne-a răspuns tov. 
Nicolae Buldea, director al Direcției prestări servicii și panificație' din Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum :—■ Actuala rețea de unități prestatoare de servicii.

pe ansamblul cooperației de consum, nu este încă suficient dezvoltată și rațional amplasată pe întreg teritoriul. O bună parte a unităților sînt concentrate, r de regulă, în centre de comună cu putere economică mai mare, lăsînd foarte multe localități în situația de a nu avea nici măcar un cit de mic atelier de reparații. Conducerile cooperativelor de consum — , cu puține excepții — nu au dovedit inițiativă în înființarea de unități prestatoare de servicii în toate localitățile, ceea ce face ca populația să se deplaseze la distanțe mari pentru efectua-

buie amintită lipsa de_spa- ții pentru 65 la sută prestatoare ționează în prii. Trebuie spus fără o- , col că această activitate de-' țiile prestații nu ne-a stat permanent în atenție.S-au construit la sate sute de magazine mari, .spațioase, cu etaj, dar unități de prestații în foarte mic. Se tă de mai multă în cadrul Uniunii trale a Cooperativelor de Consum, problema construirii unor ateliere, dar mereu se tergiversează începerea lucrărilor, iar re-

LA SATE

"rea unor lucrări și servicii de cerință curentă. Din datele statistice rezultă că în fiecare din județele Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Ilfov, Maramureș, 'Gorj, Mehedinți, Dolj și altele la un număr de 20 de comune lipsesc unități de croitorie, cismărie, frizerie, mult solicitate. Dacă ținem seama de faptul că de fiecare comună mai aparțin cîte 2—3 sate, e lesne de închipuit cît de mare este numărul localităților rurale în care lipsesc aceste unități.' — Cum se explică acest lucru ? Porniți probabil de la ideea că nu se poate asigura peste tot rentabilitatea sectorului de prestații ?— Dimpotrivă. Realizările de pînă acum dovedesc că unitățile din rețeaua de prestații sînt deosebit de rentabile. Dar'există o serie de cauze care fac ca acest sector să nu se dezvolte corespunzător necesităților. în primul rînd tre

țeaua de prestații rămîne în continuare cenușăreasa cooperației de consum. A- nul acesta, de pildă, s-au acest scop 4 dar pînă a- nu mai este sfîrșitul anu- cheltuit decît
prevăzut în milioane lei, cum — deși mult pînă la lui — nu s-a ________ _______o mică parte, întreprinderile de construcții recla- mînd lipsa de materiale, brațe de muncă, etc. Am încercat să rezolvăm lipsa spațiilor prin cîteva soluții, printre care și organizarea muncii la domiciliul meseriașilor ; dar deocamdată, și aceasta destul de timid, doar în 26 județe, prin puncte de deservire în_ care lucrează 576 lucrători. O altă cauză, și poate cea mai importantă, datorită căreia unitățile, de prestații nu pot face față .cerințelor locuitorilor rurali, este lipsa acută de materiale. Anul acesta pentru unitățile prestatoare de la sate, aprovizionarea cu materiale a fost necores-

punzător asigurată. Ministerele economice care furnizează materiale unităților prestatoare trebuie să dovedească mai multă înțelegere față de presta- ,1'j de servicii la sate, în rețeaua de prestații nu se folosește decît 20 la sută din timpul anual de producție, iar de-aici rezultă cîștigurile mici, lipsă de cointeresare din partea meseriașilor, fluctuații dese în rețea. în acest caz, se naște o situație paradoxală. Chiar dacă înființăm noi unități de prestații, nu putem asigura în același timp și condiții de lucru.— Din cîte sîntem informați și din cele spuse de dumneavoastră, organizarea rețelei nu este bine pusă la punct, nu are loc stimularea activității de prestații la sate.— într-adevăr, în sistemul de organizare, de retribuire și premiere ce se practică în prezent sînt multe lacune, care influențează activitatea rețelei de prestații- Unele norme sînt necorespunzătoare, depășite. La premierea personalului de conducere al cooperativei sătești, de pildă, se ține seamă numai de cîțiva indicatori globali — realizarea planului total, care se referă în special la desfacere și achiziții și criteriul financiar al cheltuielilor de circulație — iar cei care privesc sectorul de prestații sînt total ignorați.— Ce măsuri se preconizează pentru înlăturarea a- cestor anomalii și îmbunătățirea acestei activități a cooperației de consum ?— Prestările de servicii devin tot mai mult o problemă la ordinea zilei. Pentru asigurarea spatiilor necesare, pe lîngă sumele alocate pentru construcții noi, se va trece la închirierea unor localuri disponibile în comune, cumpărarea de imobile cu valori pînă la 100 000 lei, a- menajarea clădirilor eliberate de sectorul comercial. Unitățile vor fi dotate cu utilaje, scule, instalații și mobilier pentru desfășurarea corespunzătoare a muncii. în vederea acoperirii deficitului la unele materiale, vom stabili relații directe cu întreprinderile industriale în vederea valorificării unor deșeuri, cupoane, materiale declasate, obiecte reformate etc. O problemă ce va trebui rezolvată într-un timp scurt este și pregătirea lucrători- . lor. în planul de școlarizare alcătuit pentru mai multi . ani s-a ținut seamă de cerințele fiecărui județ. în afara celor 1100 de absolvenți calificați în diferite meserii, anul acesta au fost recrutați în acest scop peste 2.000 de elevi, iar în pregătire mai sînt circa 4 400 elevi.Prin măsurile ce vor fi luate în continuare vom urmări ca neajunsurile ce există în prezent să fie înlăturate, iar activității de prestații servicii să 1 se a- corde locul ce i se cuvine în ansamblul preocupărilor statului nostru pentru îmbunătățirea continuă a nivelului de viață al populației sătești.

Hanul
viitorul dezrobitor, f 

de încordate strădanii,

s-a turnat betonul. Acum sîntem în al treilea an, dar lucrarea nu s-a terminat..."O adevărată carie, care roade fondul de locuințe, o constituie lu- ’ crările de proastă calitate. Ca urmare a unor lucrări, necorespunzătoare din punct de vedere calitativ, numeroasele imobile intră în iarnă cu un pospai de reparații, ceea ce firește nemulțumește pe locatari. în Ploiești, la imobilul din strada Rudului 192, s-au executat reparații în valoare de 11 000 lei. Lucrarea a durat mai bine de 9 luni. La recepție s-a constatat însă că ploaia pătrunde prin acoperiș. S-au descoperit și lucrări trecute în situațiile de plată, dar care în realitate nu fuseseră executate. (150 mp de astereală). O urgentare a remedierii se impune. Cine va suporta însă sumele de bani necesare pentru suplimentarea fondului de reparații?O intolerabilă lipsă de respect pentru contractele încheiate cu I.L.L. manifestă și I.O.C.R. din Iași. Multe din lucrările de reparații încredințate echipelor acestei organizații sînt făcute de mîntuială. Altele nici n-au fost începute. Iarna bate la ușă, dar I.O.C.R. are restanțe la 200 de lucrări. Pe unele șantiere, constructorii împrăștie mormane de materiale, ca să fure doar ochii lumii, în realitate însă, acestea se depreciază, iar lucrările par să se termine la calendele grecești. La blocul nr. 31, din Splaiul Bahluiului, după plecarea echipelor de lucru apa continuă să se infiltreze prin terasă în apartamentele de la etajul superior. în blocul nr. 3 din Piața Unirii lucrătorii I.O.C.R. au „uitat" să repare luminatorul. Acum plouă în casa scărilor.Din păcate sînt' numeroase cazu-

rile cînd chiar și imobile noi date în folosință prezintă de la bun început defecțiuni serioase. Aceasta este „opera" constructorilor cori- genți la calitate.’lașul, ne relatează corespondentul nostru, s-a îmbogățit în ultimii ani cu un însemnat fond de lo-

„Moara la Fâgâdău de la Tușnad Băi

mare intre lamele, mozaicurile sînt de calitate inferioară. La blocul P. 7 din microraionul 3 Tătărași, o bună parte din tencuială „a căzut" imediat după recepționare. Normal, lucrarea ar trebui refăcută, dar constructorii o tărăgănează' fără nici o justificare.

Foto : Agerpre»
gească lucrarea, să strice în loc să repare".Sosirea zilelor friguroase aduce pe primul plan încălzirea locuințelor. La Bacău, ca și în celelalte o- rașe au fost revizuite și reparate majoritatea centralelor termice. A- ceastă operațiune nu s-a făcut însă

cuințe. Numai in primele trimestre ale anului în curs, constructorii grupului nr. 1 șantiere au predat 1282 de apartamente din planul a- nual de 1724 de apartamente fizice, iar in întreg județul 1376 de apartamente. Sînt premise ca pînă la sfîrșitul anului să se predea toate apartamentele.După cum se vede, constructorii ieșeni respectă graficele de lucrări. Nu același lucru se poate spune însă și despre calitatea construcțiilor la care au lucrat. La recepțio- narea unor blocuri, reprezentanții I.G.L.L. constată că tencuielile n-au aderență bună cu zidăria, parchetele sînt umflate și au distanță prea

O practică cu consecințe grave, profund reprobabilă, este dreptul ce și-l arogă unii lucrători de a pretinde bani de la locatari, deși pentru munca lor primesc salariu. „Nu-mi pot da seama — ne spune Ana Popa, locatara imobilului din str. Dra- galina 97 Cluj — cum își permit salariații unor întreprinderi socialiste să recurgă la „ciubuc" ?. Ni se spune că o parte din lucrări nu sînt prevăzute în trebui să le suportăm se știe că atunci cînd devizul s-au avut în lucrările. Pentru că nu le-am dat nimic, unii „ciubucari" au început să-mi facă șicane, 6ă-mi prelun-
deviz și ar noi, deși s-a . întocmit vedere toate

peste tot. La centralele termice care alimentează blocurile din Parcul Libertății și din cartierul Letea din Bacău, reparațiile au început tîr- ziu și, din cauza ritmului lent în •. care s-a lucrat, n-au fost terminate nici pînă acum. Locatarii blocului nr. 4 din noul cartier Cornișa Bistriței au un alt necaz; datorită unor defecțiuni de construcție, fumul de la centrală pătrunde în apartamente. Deși această situație este cunoscută încă din vară, constructorul — grupul de șantiere nr. 1 nu s-a hotărît nici pînă acum facă lucrările de remediere. O tuație cu totul deosebită există să si- în

pregătire de specialitate și experiență pot contribui la îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor.Deosebit de pregnant se relevă din prevederile proiectului grija pentru întărirea răspunderii organelor puterii locale și a deputați- lor în fața celor ce le-au ales. Potrivit noii legi, consiliile populare sînt obligate să aducă la cunoștința cetățenilor prin afișare sau prin orice alt mijloc de publicitate hotă- rîrile. pe care le iau — dînd astfel posibilitate maselor să cunoască și să urmărească nemijlocit felul cum . sînt rezolvate și traduse în viață problemele de interes local. Deputății consiliilor populare au îndatorirea de a organiza consfătuiri cu
orașul Gh. Gheorghiu-Dej. Un cartier întreg,' alcătuit din 1 180 de a- partamente, este încălzit printr-un sistem de hidroelevatoare. Pentru a se crea diferența de presiune necesară bunei funcționări a acestora, s-a construit, încă de anul trecut, o stație de repompare a apei supraîncălzite, pentru care s-au cheltuit circa 10 milioane de lei. Deși consideră • — ■ an în urmă, datorită unor deficiențe de proiectare stația nu poate fi folosită, pe această temă conti- nuînd să se poarte discuții între proiectanți, constructori și beneficiari. Pînă la găsirea unei soluții definitive s-a apelat Ia o improvizație care nu poate asigura însă încălzirea țelor dinDespre existente ' ing. Nicu recției județene de gospodărie comunală și locativă Bacău — ne relatează _corespondentul nostru județean, urmă lipsa pare muncitori calificați etc. motive se pot' găsi destule, nu pot ține însă de cald tarilor. Iată de ce se impun, din partea consiliilor populare județene, municipale și orășenești, măsuri energice și operative care să asigure terminarea într-un termen cît mai scurt a tuturor pregătirilor în vederea

corespunzătoare a locuin- cartier.toate aceste neajunsuri în județ am discutat cu Savin, directorul Di-
El justifică rămînerea în invocînd diferite motive : de materiale, slaba preocu- a constructorului, lipsa unor calificați etc. Firește, se pot' găsi destule. Ele loca-
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alegătorii din circumscripțiile lor e- lectorale, de a se consulta cu ei în legătură cu problemele ce urmează să fie dezbătute în sesiuni, cu inițierea și desfășurarea unor acțiuni cu caracter obștesc. în cadrul sesiunilor, deputății — aducînd cuvîn- tul alegătorilor lor — pot să pună întrebări, să adreseze interpelări comitetului executiv și oricărui membru al acestuia, precum și conducătorilor organelor locale de specialitate — iar cei. întrebați sau interpelați sînt obligați să răspundă în cadrul aceleiași sesiuni, sau la sesiunea imediat următoare. După fiecare sesiune, deputății trebuie să prezinte în fața alegătorilor dări de seamă privind activitatea consiliului popular, explicîndu-le conținutul hotărîrilor adoptate. Se creează astfel un sistem bine organizat și eficient care dă posibilitate fiecărui cetățean să cunoască și să-și spună cuvîntul asupra activității consiliului popular. Comitetul executiv al consiliului popular în întregul său, și fiecare dintre membrii ce îl compun sînt răspunzători în fața deputaților care i-au ales — dau socoteală, în sesiune, de activitatea lor. Fiecare membru al comitetului executiv este răspunzător atît pentru propria sa activitate, cît și pentru întreaga muncă a comitetului executiv, ceea ce întărește răspunderea colectivă a ancestor organe.Atragerea la elaborarea proiectului de lege a unui mare număr de specialiști, teoreticieni și practicieni, deputați, activiști de partid și ai organizațiilor de masă și obștești, hotărîrea Comitetului fcxecutiv al C.C. al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri de a se pune în dezbatere publică prevederile proiectului, înainte de a ti discutate în sesiunea Marii Adunări Naționale — exprimă înalta răspundere cu care partidul și statul nostru veghează ca fiecare lege, fiecare greșul cietății bătută și hotărîrea acestora, să corespundă cît mai bine năzuințelor și intereselor întregului popor; Dezbaterea proiectului noii legi se înscrie astfel în practica obișnuită a partidului de a se consulta temeinic cu poporul, de a sintetiza și materializa în hotărîrile sale tot ceea au mai bun, mai valoros ca țelepciune și experiență masele constructori ai socialismului.Cu dorința ca aceste dezbateri să fie cît mai fructuoase. „Scînteia" pune coloanele sale la dispoziția celor care doresc să-și spună părerea tn legătură cu prevederile cuprinse în proiectul de lege.

măsură care privește pro- țării, mersul înainte al so- noastre. să fie temeinic dez- de mase, să exprime voința '

ce înde



I

SCiNTEIA—Joi 24 octombrie 1968

STOCURILE
SUPRANORMATIVE

Dacă nu am fi cunoscut părerea formulată recent de tov. Constantin Bucșă, directorul Sucursalei județene Bacău a Băncii Naționale, referitoare la evoluția stocurilor supranormative — înghesuite și supuse degradării prin depozitele Combinatului de cauciuc sintetic și produse petrochimice din orașul „Gheorghe Gheorghiu-Dej", poate că nu mai insistam asupra situației critice în care se află această unitate a industriei chimice. „A- narhia" aprovizionării, semnalată aici într-un articol din 6 august 1967, continuă

și în prezent, cu o perseverență demnă de o cauză mai bună. De ani de zile se mențin în stoc coloranți, pigmenți, săpun de colofo- niu, sulfat de aluminiu și alte materiale în valoare de peste 3 milioane lei. Tot la această unitate „zac" fără a fi utilizate cantități importante de țevi din oțel inoxidabil aduse din import care, astăzi, imobilizează peste 2 milioane lei, piese de schimb aproape în aceeași valoare, rulmenți și armături metalice.Dar să cercetăm mai îndeaproape faptele...
0 PRETINSĂ FATALITATE

într-o scrisoare trimisă „Scînteii", la 6 octombrie 1967, de ing. Petre Bunea, directorul general al combinatului, se arată că „un timp, aprovizionarea a stat mai puțin în centrul atenției colectivului de conducere". O recunoaștere cinstită 1 Iar, în continuare, după ce se prezintă cu lux de amănunte „cauzele o- biective", se înfățișează, pe larg, o suită de măsuri a- trăgătoare, menite să atenueze și să înlăture stocurile supranormative. Se precizează astfel că la stabilirea necesarului de materii prime și materiale se vor avea în vedere norme de consum cu motivare tehnică sau statistice, suficient de realiste, care vor fl îmbunătățite ori de cîte ori apar condițiile propice. Cel puțin o dată pe trimes- ■u se va analiza amănun- c’ realizarea planului de aprovizionare, cu prilejul căreia se va Identifica prisosul de materii prime șl materiale, fixîndu-se căile de lichidare.Aceste măsuri merită a- tenție, mai ales dacă le privim prin prisma unor rezultate obținute în acțiunea de lichidare a stocurilor supranormative.’’în numai citeva luni s-au consurpat, în procesul de producție, valori în sumă de 2 572 000 lei, s-au vîndut altele în valoare de 5 368 000 lei și s-a renunțat la unele materiale ce depășeau 6,4 milioane lei. Totodată, s-au întocmit liste, cuprinzînd stocurile disponibile, care au fost difuzate la 110 întreprinderi din țară, cu un profil asemănător. ’ In continuare se inserează unele măsuri de sancționare ma- ririală, menite să întăreas- răspunderea pentru ac- >1,' aprovizionării materiale.Stupoare 1 în ierea scrisorii se „Ținem să arătăm în cadrul activității de a- provizionare, întîmpinăm unele greutăți care conduc la crearea de stocuri supranormative și, implicit, la imobilizări de mijloace circulante, care nu au putut fi rezolvate la nivelul întreprinderii și al ministerului".Deci, „fatalitate" în toată regula ! O asemenea poziție este penibilă și ilustrează fuga de răspundere în fața consecințelor suprastocării. Adică, în combinat se solicită fel de fel de materii prime șl materiale — multe din import — fo-
ES
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Șl CONSECINȚELE El

rul de resort Ie aproba în mod automat, iar conducerea combinatului își permite să spună că „greutățile nu pot fi rezolvate...". Dacă s-a lansat într-o asemenea afirmație, înseamnă că directorul general al combinatului nu a știut că la redacție a sosit și o altă scrisoare, semnată de tov. A. Nițulescu, director general în Ministerul Industriei Chimice Invariabil, cînd vorbește de stocurile supranormative, directorul general dip minister spune în scrisoare : „S-a stabilit greșit necesarul de aprovizionare, nu s-au luat în considerare stocurile de la magazia combinatului și cele intermediare, s-au fixat eronat normele de consum". Iar „organele de resort din direcția generală de aprovizionare și desfacere, cărora le-a revenit sarcina de a analiza justețea cererilor de aprovizionare prezentate de combinat, au verificat aceste cereri fără suficient simț de răspundere". Mai este valabilă, în acest caz, părerea directorului general al combinatului că... altcineva din afară ar trebui să lichideze suprastocarea întrucît,' chipurile, greutățile

sg

tehnico-înche- spune : însă că,

nu pot fi rezolvate nici la nivelul întreprinderii și nici la cel al ministerului ?Că o asemenea atitudine fată de practica suprastocării nu face cinste unui conducător de mare întreprindere industrială o dovedesc și următoarele probe. Sancțiunile, în jurul cărora se face atîta vîlvă, nu au fost inițiate de inginerul Petre Bunea, ci de organele de control ale Ministerului Finanțelor. Apoi, părerea exprimată în scrisoarea trimisă „Scînteii" ca să se mărească normativele, să se acopere cu fonduri bănești stocurile inactive de materii prime și materiale, chiar și cele din import, atestă în fond tendința de a legaliza, de a camufla și a condamna la o inutilizare timp îndelungat unele importante cantități de materii prime, materiale, semifabricate și piese de schimb. Jonglîn- du-se cu asemenea practici și concepții, nu este de mirare că nici asigurarea dată de directorul general A. Nițulescu, potrivit căreia „se vor valorifica și reduce treptat stocurile de materiale și piese de schimb", nu s-a tradus integral în practică.
□

CÎND FLUXUL APROVIZI

la 23—24 milioane lei supranormative la materii prime și materiale, dar o bună parte sînt creditate de bancă.Amară satisfacție 1 în fond, nu este vorba decît de o amăgire prin... autosugestie. Ni s-a vînturat acel argument cifric ce se vrea zdrobitor : „au scăzut su- pranormativelp continuu și simțitor..." El nu rezistă în fața adevărului. Spunem aceasta întrucît cifra prezentată nu este cea reală, deoarece la sfîrșitul lunii septembrie valoarea stocurilor supranormative la materii prime și materiale se ridica Ia peste 28 milioane lei. Să fie vorba de o necunoaștere a realității de către directorul comercial, sau de intenția de a îndulci situația Comitetul de zinei trebuie Fapt este că acoperire a în domeniul nu oferă nici în viitor se va acționa e- nergic și eficace pentru îndreptarea lucrurilor. .De altfel, comitetul, de direcție al uzinei bucu- reștene a analizat situația imobilizărilor de materii prime și materiale și a formulat următoarele concluzii. în prezent, ca și mai înainte, serviciile de avizare contracte, constructor- șef, tehnolog-șef prevăd u-

.a concretă ? direcție al u- să decidă ! tendința de neajunsurilor suprastocării o garanție că

nele consumuri exagerate de materii prime și materiale, nefundamentate științific și nelegate de nivelul normelor în vigoare. In acest fel, uzina s-a transformat într-o... stație de tranzit a metalului, expediind lunar către alți beneficiari cantități de metal în valoare de 3 pînă la 6 milioane lei. Partizani ai concepției : „mai bine să prisosească, decît să lipsească", și necunoscînd ce au în propriile depozite, cei de Ia aprovizionare nu au o evidență strictă, clară, precisă și la zi a stocurilor supranormative. De multe ori, datele raportate nu au un corespondent fizic. Evidența supranormativelor se ține de către toți și de nimeni, cum se spune, deoarece cele trei servicii — aprovizionare, financiar și depozite — niciodată nu-și confruntă constatările. Ca atare, un aparat întreg de tehnicieni și funcționari a- leargă „să descopere" unde sînt neregulile de înregistrare, deficiențele de aprovizionare, dar nimeni nu reușește să dea de capătul firului. Nu este de mirare deci că se menține aceeași atmosferă de „mister" în a- cest domeniu, că unii funcționari nu știu, pur și simplu, cum s-au încurcat și ctim trebuie desfăcute „ițele" stocurilor supranormative.

EFECTUL SALUTAR AL IN
TERVENȚIILOR ENERGICE

— într-o situație asemănătoare se afla și uzina noastră — ne relata ing. Tănase Kudea, directorul comercial al uzinei „Vulcan" din București. Aceleași cauze, care .de care mai „obiective", se invocau, iar analizele erau pline de justificări privind specificul fabricației, comenzile urgente, în timp ce stocurile supranormative atingeau cifra de 15—20 milioane lei.La „Vulcan", într-ade- văr, prisoseau mii de tone de metal și de alte materiale, aglomerînd depozitele proprii, iar banca sanc-

ționa întreprinderea cu do- bînzi penalizatoare, care încărcau prețul de cost cu sute de mii de lei. Cunos- cîndu-se cauzele, s-a acționat decisiv asupra înlăturării lor, iar efectele nu au întîrziat să apară: în prezent, stocurile șupra- normative sînt diminuate cu 15—80 Ia sută fată de nivelul existent la începutul acestui an. Totodată, se veghează riguros ca să nu apară alte surse de imobilizări de materii prime și materiale. Chiar dacă pînă în prezent supradepo- zitele uzinei „Vulcan" nu au fost ..topite" în între-

gime, modul în care »-a acționat, tenacitatea cu care s-au aplicat măsurile stabilite oferă garanția că „maladia» supranormativelor va fi curmată în curînd. între aceste măsuri, ne-am notat reorganizarea serviciului de aprovizionare după criteriul grupelor specializate de materiale prin care se urmăresc atît stocurile existente pe diferite grupe de materii prime și materiale, cît și necesarul de aprovizionat, astfel ca ele să fie continuu corelate. Controlul a- supra mersului aprovizionării tehnico-materiale se exercită în deplină cunoștință de cauză și, în acest fel, s-a putut accelera redistribuirea stocurilor supranormative. Calea valorificării supranormativelor în folosul producției s-a dovedit a fi, de asemenea, deosebit de eficace: prin realizarea unei producții suplimentare sau în avans au fost mobilizate în fabricație cîteva mii de tone de metal.De altfel, în acest an, „Inevitabilul" a mai fost depășit și de uzina „24 Ia- nuarie"-Ploiești, care din stocurile supranormative identificate la 1 ianuarie 1968 a lichidat în primul semestru circa 95 Ia sută, de Uzina de utilaj chimic din aceeași localitate — în proporție de 93 la ceastă acțiune, s-au dovedit a turile proprii, unui climat de a imobilizărilor și promovarea unei înalte responsabilități față de utilizarea valorilor materiale ale statului. în întreprinderile respective materiile prime și materialele, semifabricatele sau piesele de schimb nu sînt privite- ca niște simple repere și poziții uitate prin cine știe ce unghere ale evidenței contabile, lăsate să se deterioreze sub acțiunea implacabilă a ru- g.nei și intemperiilor, ci sînt considerate ca o parte esențială a avuției sociale. Judecând lucrurile de la înălțimea acestor înalte considerente economice a- pare clar că practica de a suprastoca materii prime și materiale și mai ales metalul, în timp ce ele sînt strict necesare altor întreprinderi, lovește în interesele economiei naționale, că la adăpostul „specificului fabricației" și al altor motive, trase pe același calapod, își fac jocul unele acte de risipă, superficialitatea și incompetenta e- conomică.

O mostră a superficialității și incompetenței economice o oferă și procurarea din import de către C.I.L. Pitești a unor materiale — așa cum ne-a fost descrisă de tov. Marin Militaru, șef serviciu la Sucursala județeană Argeș a Băncii Naționale. încă din 1966, această unitate a Ministerului Econo- ,miei Forestiere deținea în stoc 10 950 kg (428 bucăți) tablă de aluminiu de 2,5 mm. Mult timp, această tablă a stat în stoc supranormativ și numai de curînd a fost ridicată de la și „mobilizată" eesul de producție. Practic. s-au că nu măcar o utilizată, la fața fabricile table și nu au fel de odată, mai existau in 173 table tăiate la capete, dar nefolosite în procesul de producție. Deci, stocurile supranormative au fost mutate din magazie în... u- nele secții ale combinatului!La fel de încîlcită este și povestea tegofilmului, un produs necesar fabricării placajului de cofraj. Prin cercetările asupra înlocuirii tegofilmului care se importa, s-a preconizat folosirea unui produs indigen denumit fenoplac, care este mult mai ieftin. Cu toate acestea, serviciul de aprovizionare, cu de la sine pu-

magazieîn pro-dat asigurări mai există nici foaie de tablă ne- Ce s-a constatat locului ? 1de placaj, alte 109 în suferit nici prelucrare.
Lingă , 108Tot- stoc

tere, a mai prevăzut achiziționarea din import a încă 120 tone în valoare de 3 milioane lei. De vină era chiar șeful acestui compartiment'din cadrul C.I.L. Pitești. A suportat el vreo sancțiune pentru aducerea arbitrară din import a te- gofilmului? Nicidecum I Dimpotrivă, „pentru rezultate în muncă" el a fost premiat cu 1 800 lei și numai într-o lună din acest an cu suma de 5 400 lei. Implicațiile : în primul semestru a. c. datorită folosirii tegofilmului în locul fenoplacului s-a depășit prețul de cost planificat cu 684 000 lei.Ultima secvență înfățișează cazul unor garnituri de piston aduse tot din import. Combinatul deținea în stoc 166 garnituri piston, în valoare de 121 082 lei. Din această cantitate, 49 garnituri au fost aprovizionate înainte de sfîrșitul anului 1966, iar 117 anul trecut, stocul supranormativ fiind în creștere cu 75 bucăți. S-au ivit motive temeinice să se comande, în continuare, noi garnituri? Practica arată că nu. în răstimpul scurs de la sfîrșitul anului 1966 și pînă acum nu s-au schimbat decîț 9 garnituri. De aici se trage concluzia că stocul existent ar ajunge pentru 25 de ani. Nici maistrul și nici șeful fabricii de foioase nu au suportat vreo consecință materială. Pentru neglijență și superficialitate nu au fost penalizați, ci premiați! Iar pierderile s-au trecut în contul economiei naționale.

cest produs se livrează de furnizor, conform clauzelor contractuale, pînă în ultima zi a trimestrului de fabricație, cînd noi trebuie să avem deja livrate beneficiarului ultimele cantități contractată. Este clar, deci, că materia primă, care vine în ultima decadă a perioadei de plan se metamorfozează de la sine în stoo supranormativ.— Nu se poate renunța din vreme la aceste materii prime și materiale de prisos ?— Nu, pentru că normele în vigoare ne permit să comunicăm renunțările numai cu cel puțin 45 de zile înainte de începerea trimestrului în contul căruia va li livrată materia primă. Or, această renunțare este, uneori, imposibil de realizat. Să fiu mai clar. De exemplu, contractările cu comerțul, avînd loc în iulie pentru trimestrul IV, renunțarea ar fi valabilă doar dacă ar fi făcută tot pînă la începutul lunii... iulie, lucru imposibil din cauza necunoașterii ofertelor acestuia. Această prevedere împiedică evitarea stocurilor supranorma- tive, înlesnește formarea altora la loc.Stocurile supranormative persistă și nu pot fi înlăturate și din cauza calității materiei prime livrate de; unii furnizori. De pildă, din partea Filaturii de lînă pieptănată din București, la fabrica de tricotaje „Someșul" din Cluj sosesc fire necorespunzătoare calitativ. Cu toate acestea, întreprin- ' derea este obligată totuși

să le plătească. Materia primă este stocată, iar banii sînt imobilizați la furnizor. „Excelentă" a- facere 1 Cine e autorul ei ? După cum ni s-a spus în fabrică, un ordin al ministrului industriei u- șoare — nr. 261/1966 — care prevede, printre altele, că, atunci cînd se constată la întreprinderile din sistem divergențe asupra calității produselor contractate, plata să se facă totuși, „calea arbitrajului" urmînd apoi să stabilească vinovatul și păgubașul. In practică, măsura respectivă nu stimulează efortul furnizorilor de a livra marfă corespunzătoare. Ei stau liniștiți, știind că tot li se plătește. Că pe urmă, intervine arbitrajul...— Noi ne-am văzut antrenați în viitoarea suprastocării și din alte cauze, ne relata directorul adjunct al fabricii, tov. Grigore Ursu- țiu. La 30 septembrie a.c., 769 kg de fire lînă pură 32/2 stăteau în magaziile fabricii și, mai înainte, cantitatea a fost cu mult mal mare.Oare întreprinderea s-a transformat într-un magazin de vînzare a linii ? Ea a fost obligată s-o primească la indicația forului tutelar pentru a încerca fabricarea a noi produse lînă. ~ prea piață întrutreprinderii, s-au prelucrat doar vreo 3 torie, restul pa- sîndu-se altora — mai binevoitori sector,

din Dar, cum acestea nu au găsit „vad" pe și nu corespundeau totul specificului în-
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SUPRASTOCAREA

sută. în a- hotărîtoare fi tot efor- instaurarea netolerare

Ar fl nerealist dacă am spune că practicile și factorii care mai frânează lichidarea stocurilor supranormative își au „izvorul" numai în perimetrul întreprinderilor și organizațiilor economice. Investigațiile anchetei au reliefat că de vină sînt și imperfecțiunile ce se manifestă în relațiile întreprindere-for de resort. Cum ar putea fi altfel explicată situația care s-a creat recent la Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște ? Aici, la 1 ianuarie a.c., stocul supranormativ era neînsemnat: 355 000 de lei. Iar la sfîrșitul celor trei trimestre în dreptul „poziției" supra-, stocare se afla cifra ZERO, deși structura producției uzinei este complexă și presupune o listă încărcată de necesități materiale.— Unele tendințe de apariție și creștere a stocurilor supranormative, ne spunea tov. Vasile Florea, șeful serviciului aprovizionare al uzinei, depistate la sfîrșitul trimestrelor I și III nu s-au transformat într-un proces pentru că ele au fost oprite la timp, prin controlul sistematic e- fectuat asupra stocurilor, cît și asupra comenzilor e- mise. Acum, însă, a apărut pericolul, din afară, de a se imobiliza banii statului.Despre ce pericol este vorba ? Asupra planului de producție al uzinei din Tîrgoviște s-a abătut incertitudinea desfacerii integrale a unor sortimente. Uzina trebuie să livreze, în trimestrul IV, 47 000 pe-

rechi de racorduri . de un tip special și, ca bun gospodar, și-a calculat necesitățile, și-a revizuit stocurile și a emis comenzile necesare de oțel și țeavă. îpsă, o „depeșă" expediată de la M.I.C.M. a redus la jumătate cantitatea de 'racorduri ce urmează să fie fabricată și livrată, punînd uzina în situația de a avea, la sfîrșitul anului, un stoc supranormativ de 1900 tone de oțel și 1 300 tone de țeavă.— Noi nu am încetat lupta împotriva apariției stocurilor supranormative, ne relata șeful serviciului de aprovizionare al uzinei. Am intrat în contact cu unii dintre furnizori, pentru a vedea dacă se poate renunța la o parte din a- ceste cantități de metal, dar singură uzina nu va putea preveni în totalitate suprastocarea.O situație oarecum similară am consemnat șl la fabrica de confecții „Flacăra" din Cluj. Iată, în cazul ei, „jocul" supranormativelor de materii- prime : la 1 ianuarie 1968 : 503 000 lei, la 31 martie : 5 877 000 lei, la 30 iunie : 1 698 000lei, la . 30 septembrie : 1 045 000 lei.' „Zig-zag“-ul evoluției suprastocării, precum și evitarea unor stocuri supranormative și crearea altora ne-au fost explicate de tov. Emil Cîm- peanu, contabilul-șef al fabricii :— Un anumit produs se fabrică într-un trimestru, iar în cel următor nu ! Dar materia primă pentru a-

Căutînd să facem o sinteză a tuturor acestor nereguli legate de relațiile dintre întreprinderi și ministere, dintre furnizori și beneficiari, am adîncit mai mult investigațiile la uzina „1 Mai“-Ploiești. Aici, la sfîrșitul semestrului I a.c., imobilizările de valori materiale erau mai mari cu circa 6,7 milioane lei față de 31 martie 1968. E drept, la finele lunii septembrie, stocurile supranormative au scăzut la nivelul a 2,7 milioane de seamnă o stanțială. spus că fi stabil. Față de o asemenea apreciere pesimistă, am abordat circumspect discuția pe această temă, purtată timp de cîteva ore cu tov. ing. Vladimir Șireanu, șeful serviciului aprovizionării al uzinei. în esență, s-a desprins că greșelile și erorile de calcul pe filiera proiectanți-tehnologi- executanți își aduc contribuția lor la solicitarea unor cantități de metal cu mult peste necesitățile reale ale producției.— Aceleași greșeli, aceleași grave erori le fac la întocmirea de materiale serviciului de re, ne-a spus mintit. Cauza constă în faptul că oamenii serviciului nostru nu contează pe lucrările ce le întocmesc, nu sînt convinși de utilitatea muncii lor, întrucît de cele mai multe ori ele sînt date peste cap, nu sînt luate în considerație...Pe ce se întemeiază afirmațiile interlocutorului nostru ? La 29 septembrie a.c., serviciul de aprovizionare a reușit să încheie lucrările planului de aprovizionare pentru trimestrul I 1969. Cînd toată lumea a răsuflat ușurată, a venit, ca de atîtea ori, restructurarea unor prevederi ale planului de producție. La 2 octombrie a.c., forul de resort din M.I.C.M. a modificat unele prevederi inițiale de plan cu o valoare de 22 milioane de lei, fără ca să indice și corelarea corespunzătoare a planului de aprovizionare. De fapt, la 14 octombrie, uzina nu avea încă un plan concret de producție pentru pri-

lei, ceea ce în- reducere sub- Insă, ni s-a succesul nu va

specificațiilor și salariații aproviziona- inginerul a-

mul trimestru din anul viitor și toate calculațiile de aprovizionare s-au efectuat în urma unor telefoane sau pe fițuici și hîrtiuțe neoficiale. Alte necorelări dau naștere la importante stocuri supranormative producție neterminată, pildă, termenul de vrare pentru niște stalații de foraj s-a fixat la o anumită dată, în timp ce motoarele electrice de acționare s-au programat cu două trimestre mai tîrziu.— Uzina noastră, preciza șeful serviciului de aprovizionare, a avut în permanență asemenea imobilizări de sute și milioane de lei, reprezentînd, în majoritate, comenzi de piese de., schimb pentru utilajul petrolier,- - provenind în cea mai mare parte din 1966. Eu am făcut un cui. Cred că cel puțin mii tone de metal se imobilizate în această tomatică producție neterminată.— Cum se stabilește totuși necesarul de -metal pentru acoperirea planului de producție ?— Proiectanții șl tehnologii, vizînd economisirea metalului, iau STAS-ul și... normativele în mină și indică ce sortimente trebuie aprovizionate. Calculele sînt frumoase, chiar splendide, dar uneori imposibil de transpus în totalitate în practică.— Se calculează de dragul... hîrtiei, nu se iau în considerare stocurile existente și ofertele serviciului de aprovizionare ?— Nu se iau’ în considerație. Noi le spunem proiectanților : n-avem de unde să vă aducem materialul pe care l-ați indicat. Neluînd în seamă sursele reale de aprovizionare, proiectanții ne cer derogări. Adică, să aducem alte sortimente de metal din care se consumă foarte puțin și care îngroașă stocurile supranormative.—, Serviciul de aprovizionare asupra materii riale, bărite" sau în formați tehnologi asupra stocurilor existente în uzină ?— Da, informăm, dar în ultimii ani numai în două cazuri am fost luați în considerare. Da, dispunem de o astfel de evidență la care s-a lucrat cîteva luni și la ora actuală putem spune că s-a asigurat o perfectă confruntare între toate fișele de materiale existente în uzină și cele contabile, și deci posibilitatea de a fl consumate în producție.Discuția cu. șeful serviciului de aprovizionare de la uzina ploieșteană ridică necesitatea stringentă ca comitetul de direcție de aici, forul de resort din M.I.C.M. să ia aminte de concluziile ei și să soluționeze neîntîrziat în practică problemele înfățișate. Inginerul de Ia „1 Mai“-PIo- iești nu a pledat pentru „supremația" aprovizionării în relațiile cu proiectanții și tehnologii, ci pentru o conlucrare strînsă, principială și sistematică între toți factorii capabili să lichideze stocurile supranormative de metal. Punctul lui de vedere trebuie considerat ca o pledoarie competentă în acest domeniu care arată că — dincolo de influența nefavorabilă a unor intervenții din partea forurilor de resort — ho- tărîtoare sînt pentru înlăturarea și prevenirea suprastocării eforturile convergente ale , tuturor specialiștilor din uzină.
Anchetă realizată de Petra 
NEDELCU, Dan POPESCU, 
Viorel SALAGEAN
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are o evidență sortimentelor da prime și mate- de metal, „cui- prin secțiile uzinei depozitele ei ? In- pe proiectanțî și
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Am revenit — pe aceeași temă — și la uzinele „Gri- vița roșie" din fiindcă * *te ori,

ONĂRII SE ÎNCURCĂ ÎN

TABILE

Capitală și aici, de mai muls-a criticat atitudinea de indiferență a comitetului de direcție al acestei uzine și a forului de resort din M.I.C.M. față de perpetuarea stocurilor supranormative. Ultima dată, garanții pentru evitarea suprastocării au fost afișate în primăvara acestui an, atît de către Direcția generală de utilaj chimic și rafinării din M.I.C.M., cît și de directorul comercial al uzinei, ing. Vasile Mladin. în scrisoarea trimisă redacției de ing. Gh. Petres- director general în M.I.C.M., ni se relatează că s-au reținut, pentru consum intern, din stocurile supranormative, materiale în valoare de peste 14 milioane lei, că s-au întocmit liste de preluare la baze șl redistribuire către diferiți beneficiari a altor materiale.»

cu,

Iată-ne, din nou, la „fața locului" pentru a consemna succesele obținute în lichidarea stocurilor supranormative. Ne-am documentat în uzină și abia după trei zile de amînărl și refuzuri repetate directorul comercial s-a decis, în sfîr- șit, să ne rezerve cîteva minute, pentru a purta o discuție în legătură cu suprastocarea. Din păcate, am fost întîmpinați de directorul comercial cu a- ceeași „argumentare" ca și în urmă cu 6—7 luni.— Cunoașteți, desigur, specificul fabricației. Ei bine, ne zbatem în aceleași greutăți. Nu realizăm planul la unele sortimente și rămînem cu o serie de materii prime și materiale în stoc.— Care este, în fapt-, valoarea stocurilor supranormative la ora actuală ?— Pot să vă spun că volumul supranormativelor a scăzut continuu și simțitor. Am ajuns, în prezent,

Investigațiile anchetei arată claritate cănu totdeauna întreprinderile stabilesc cu exactitate, din timp, pe bază de calcule realiste, necesitățile de materii prime și materiale. Prea puțin se apelează și se iau în considerare normele de aprovizionare, stocurile existente. Stăruie încă o Inexplicabilă lipsă de colaborare intre compartimentul aprovizionării tehnico-materiale cu celelalte servicii din cadrul întreprinderilor iar în unele cazuri, acest compartiment nu are nici un cuvînt de spus în fața cererilor exagerate de a sc achiziționa fel de lei de materii prime și. materiale. Este drept, nici serviciile de aprovizionare nu țin o evidență strictă, Ia zi, a evoluției stocurilor pe sortimente, pe caracteristici și dimensiuni, ceea ce nu poate oferi posibilitatea de a pune la dispoziția secțiilor dc fabricație, proiectanților și tehnologilor liste cu materiile prime și materialele, cu semifabricatele ce aglomerează încă depozitele întreprinderilor Dacă suprastocarea persistă, aceasta se datorează și practicii combătute în repetate rîn- duri a unor ministere de a jongla cu planurile de producție ale unităților subordonate, de a restructura arbitrar comenzile, fără a indica măsurile necesare și fără a sprijini întreprinderile în scopul evitării aprovizionărilor inutile, care alimentează gura lacomă a supradepozitelor. La perpetuarea fenomenului stocurilor supranormative mai contribuie și unii furnizori de materii prime și materiale, de semifabricate și piese de schimb, certați cu disciplina contractuală și care își permit să livreze beneficiarilor produse de slabă calitate, în cantități și sortimente ce nu corespund obligațiilor asumate prin contractele economice încheiate. O influență nefastă o are în unele cazuri și sistemul care reglementează renunțarea la materiile prime și materialele de prisos, Inutile la un moment dat întreprinderilor.Ce intervenții sînt de stringentă actualitate pentru a se accelera readucerea în circuitul producției industriale a valorilor materiale suprastocate,

pentrn a preveni formarea In continuare a stocurilor supranormative ?1. Trebuie să se instituie norme și reglementări capabile să pună în modul cel mai hotărît capăt ușurinței și superficialității în aprecierea necesităților materiale ale _ întreprinderilor, manifestării concepției „mai bine să prisosească...". De la bun început, aceste norme și reglementări trebuie să oblige întreprinderile' ca atunci cînd întocmesc planurile de aprovizionare să nu ocolească normele de consum și stocurile existente, să consfințească și să permanentizeze conlucrarea strînsă dintre toate compartimentele de concepție, producție sau funcționale in actul aprovizionării tehnico- materiale, să prevină cerințele nefondate privind achiziționarea de noi valori materiale.2. Se impune promulgarea unor măsuri clare, bine delimitate care să întărească răspunderea comitetelor de direcție, a compartimentelor uzinale, a serviciului de aprovizionare tehnico-materială, în cazul apariției și perpetuării stocurilor supranormative. Acela care solicită materii prime, materiale, semifabricate și piese de schimb fără discer- nămînt, fără a avea certitudinea utilității lor, precum și cei care aprobă aceste cereri, trebuie să simtă în propriul buzunar consecințele subiectivismului șl ale imobilizărilor banilor statului. Nu mai puțin răspunzători trebuie să fie și specialiștii din ministere care — fie că aprobă achiziționarea necontrolată a unor materii prime și materiale, fie că obligă întreprinderile să „înghită" mărfuri care nu le sînt necesare — într-un fel sau altul contribuie Ia menținerea suprastocării. Deci, nu oricine poate să se ocupe de actul aprovizionării tehnico-materiale. Aici nu este Ioc pentru oameni fără pregătirea de specialitate corespunzătoare, care nu cunosc nici specificul producției întreprinderilor, nici ei și nici resursele de aprovizionare cele venabile și eficiente.3. Ministerele șl alte organe economice

au îndatorirea să mînuiască cu cea mai mare atenție principiile planificării producției materiale în funcție de cerințele economiei naționale și ale exportului, să dovedească elasticitate și mobilitate în armonizarea acestor necesități cu posibilitățile reale existente în unitățile economice subordonate, să nu permită nici un fel de abateri de la prevederile planului de stat. Aceasta exclude însă practica provizoratelor în fixarea sarcinilor de producție ce revin întreprinderilor, „jocul" rebarbativ al modificărilor nefondate, comunicate peste noapte și instabile care dau peste cap funcționarea mecanismului aprovizionării tehnico-materiale, programarea internă a fabricației și înlesnesc suprastocarea valorilor materiale.Recent, Consiliul de Miniștri a'adoptat Hotărîrea privind înființarea, organizarea și funcționarea departamentului aprovizionării tehnico-materiale în cadrul Comitetului de Stat al Planificării, precum și unele măsuri referitoare la îmbunătățirea aprovizionării mentează riale de ciilor de competențele lui organ punerea în viață a prevederilor acestor hotărîri presupune desigur un anumit timp. Specialiștii consultați în acest sens sînt de părere că aplicarea noii hotărîri trebuie să armonizeze, pe baza principiilor planificării, necesitățile ramurilor și întreprinderilor industriale cu resursele economiei naționale, să pornească de la realitate, de la fenomenele concrete și de Ia măsurile cele mai eficiente, menite să perfecționeze sistemul aprovizionării tehnico-materiale, să prevină actele care ar putea perpetua orice imobilizări ale fondurilor materiale șl bănești ale statului.

tehnico-materiale. Hotărîrea înființarea întreprinderilor aprovizionare tehnico-materlală, aprovizionare și desfacere, și îndatoririle ce revin economic, unităților sale.
regle- terito- a ofi- cît șl nou- Trans-
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La Iași, Instituțiile In jurul cărora se concentrează eforturile de artă ale muzicienilor sînt Filarmonica de Stat „Moldova", Opera de Stat și Conservatorul „George Enescu", în- tr-un cuvînt (dacă mai adăugăm șl corul „Gavriil Musicescu" al Filarmonicii și Liceul de muzică) în capitala vechiului principat al Moldovei există toate acele elemente de structură organizatorică capabile să garanteze o viață muzicală normală.Este deficitară informarea noastră asupra adevărului de artă Ieșean, șl, de cele mai multe ori, nu rezistăm tentației de a crede că strălucirea lașului a- parține timpului de odinioară și de a ne întreba dacă, poposind acolo, nu vom întîlni, cumva, numai istorie, într-adevăr, Teatrul Național, cu splendida Iul sală, unde se desfășoară spectacolele Operei, este istorie, Conservatorul, de numele căruia se leagă unele dintre cele mai nepieritoare pagini de artă și de simț civic și muzical românesc, este istorie, sala Filarmonicii, cu decorațiile sale gotice, amintind, prin vitralii, de Ateneul Român, este istorie, dar la Iași mal există o istorie muzicală prezentă, o istorie care, în ciuda multor dificultăți de moment, se scrie cu pasiune, dăruire și, va trebui să începem să recunoaștem, cu strălucire.Aci trebuie făcută o precizare : toți cei care au cunoscut viața muzicală a lașului, așa cum s-a desfășurat ea în ultimii ani, vor fi de acord că interesul pentru muzică scăzuse simțitor, dar tot aici trebuie subliniat că în acest început de stagiune, cele trei spectacole de operă (Tra- viata. Carmen și Sînge Vienez) și concertul simfonic dirijat de Ion Baciu au putut fi situate în prima linie a realizărilor noastre de artă muzicală. Momentul este, într-adevăr, în contrast evident cu trecutul apropiat, iar acest lucru este probat in primul rînd de melomanii ieșeni care și-au dezmințit renumele de a fi o prezență mai modestă, numeric, în concert, sau în sala de spectacol, decît... orchestra care îșl susține programele'! Cum de «-au putut permanentiza atît de mult, astfel, lucrurile, o vor studia sociologi de artă, dar tot pentru sociologii de artă putem pune la dispoziție Informația că în seara în care Televiziunea transmitea de la New Mexico deschiderea Olimpiadei de vară, la spectacolul cu Carmen sola era plină, iar în după-amfaza cînd micul ecran transmitea un meci de fotbal eu Rapid (și Rapidul este, pentru ies°ni. o echipă favorită), sala era arhiplină, și cereri de bilete erau argumentate cu insistentă, în timp ce premiera cu Sînge Vienez desfășura un adevărat triumf al muzicii și al talentului. Nu în- tîmplător am amintit aci de televiziune. Pentru a învinge acest < „adversar" (care. la un moment dat, îniumătătise publicul o- perei și o dată cu aceasta șl numărul de premiere care au fost pregătite) artiștii teatrului liric Ieșean au trebuit să-si condiționeze eforturile astfel. încît lupta să fie cîști"n- tă : o cerea cinstea orașului si o dată cu aceasta si dragostea de muzică a locuitorilor lui.Opera, înfi’nțată acum 12 ani. are, la ora actuală, un repertoriu de a- proximativ 60 de titluri, și, pentru că cifrele nu au întotdeauna menirea de a fi edificatoare, merită să se știe că aceste 60 de titluri nu an fost însoțite, decît cu rare exnentif, de jumătăți de măsură. Asîstînd la spectacolele onerei ieșene am înțeles că reprezentațiile ei reabilitează noțiunea de spectacol muzical si că atît Carmen cît si, mai ales, Sînge Vie- nez sînt o adevărată lecție de'bun gust, o adevărată infuzie de bucurie artistică. Pe linia realei si scenografiei (regia la Sînge Vienez este semnată de George Zaharescu, directorul artistic al Onerei. iar scenografia de Hrist.ofenia Cnzaru) sînt. înscenări care fac cinste renume- Iui teatrului românesc de Operă. Fără îndoială. în afara excelentei Aneta Pavalache șl a lui Ion Iorgulescu, tenor a cărui activitate este legată de nostalgiile muzicale ale ieșenilor, în spectacolele pe care le-am urmărit n-am în- tîlnit o altă voce mare. Cu toate a- cestea, iubitorii de muzicȘ au tinut să-mi citeze numele Iui Ion Humită, Visarion Huțu, Gheorghe Popa, Ni-

colae Sasu și ale altor cîntărețl care în spectacole cu Boris Godunov, Vasul fantomă sau în concertele-operă cum a fost cel cu Flautul fermecat (aci o putem aminti și pe Valeria Moisini) au făcut dovada unor deosebite dispoziții vocale. Orchestra operei, în aceste zile mai bine închegată decît orchestra Filarmonicii, contribuie, sub conducerea dirijorilor Radu Botez, Traian Mihăilescu și Cornelia Voina la dobîndirea calității muzicale a reprezentațiilor, calități ce îmbină discreția cu acuratețea, precizia și o bună redare a diferitelor stiluri muzicale. Am mai aminti aci numele unui tînăr dirijor, absolvent de acum cîțiva ani al Conservatorului din București, Cor- neliu Calistru, care, dirijînd opereta marelui vienez, a făcut dovada unei seriozități surprinzătoare chiar și pentru cei care i-au încredințat a- ceastă dificilă misiune. «Proiecte, pentru stagiunea care a început 7 Șase premiere (una dintre ele. operetă vleneză, deja amintită), Mireasa vîn- dută de Smetana, Mariana Pineda de Doru Popovici, Stejarul din Bor- zești de Teodor Bratu, Manon de Massenet, Esmeralda de Pugni și pe lîngă aceste, premiere, un turneu la București, turneu pe care, sîntem siguri, artiștii de la Opera din Iași îl vor transforma într-un veritabil eveniment.Filarmonica de Stat „Moldova", trece prin febra unor înnoiri esențiale. S-a spus că la Filarmonica din Iași nu există public. Nu știu cum se vor fi desfășurat concertele pînă acum, dar la programul simfonic din zilele de 11 și 12 octombrie sala a fost plină, publicul cald iar, la pupitru, proaspătul director al filarmonicii, Ion Baciu, a condus «orchestra astfel încît o altă revelație venea să. se adauge celei trăite la Operă. Ion Baciu se afirmă ca una dintre acele personalități de șefi de orchestră care se detașează printr-o ținută pe care numai o superioară cunoaștere a meseriei, dublată de o calitate umană necontrafăcută pot să o determine. Orchestra este, cum am spus, în transformare, se fac angajări, se caută instrumentiști; orchestra însăși căutîndu-și stilul pe care se pare că și l-a pierdut de mai multă vreme. Am asistat la toate cele patru repetiții: de Ia atacurile ratate (se cînta Moarte și Transfigu- rație de Richard Strauss și Concertul pentru pian nr. 1, în re minor de Brahms, solistă fiind pianista austriacă Sorina loan, o natură interpretativă de o noblețe și o forță rar întîlnite), intrările greșite, falsuri și arcușe trase cînd în sus cînd în jos, concertul s-a prezentat ca _ fiind aproape interpretat de o altă orchestră și sînt convins că ieșenii s-au reîntîlnit, după o lungă așteptare, din nou. cu muzica.Manifestările muzicale ieșene consemnate au redeschis, poate cu o clipă mai devreme, fereastra spre ceea ce ar putea fi la Iași, în mod normal, o condiție obișnuită a vieții muzicale. La vigoarea acestui frumos viitor muzical (pe care prezentul ni l-a reliefat atît de bine) ar trebui să contribuie și Conservatorul, prea timid, aproape lipsit de idei în ceea ce privește rolul lui în organismul pe care îl reprezintă muzica. Sau cei douăzeci de mii de studenți ieșeni din care se spune că nu se pot alege nici măcar o sută care să cultive în mod continuu un interes pentru arta lui Mozart și Enescu. Ce face Centrul Universitar în această direcție 7 Ce face critica, aproape inexistentă și lipsită de opinie în publicațiile și emisiunile de Radio ieșene 7 Ce fac cercurile științifiee din Conservator, „prea firave și lucrînd sporadic", după cum se exprima un cadru didactic de la Facultatea teoretică 7 Ce face, din nou, Conservatorul, pentru renașterea Școlii ieșene de ’compoziție, dat fiind că fără compozitori nu poate exista o gestație normală a unei vieți muzicale 7 Care sînt posibilitățile de afirmare a tinerilor muzicologi și compozitori, cei chemați să poarte însemnul de înaltă spiritualitate pe care forța tradiției muzicale a orașului îi o- bligă s-o păstreze 7 Iată cîteva întrebări subliniind acele defecțiuni care, remediate prin consum de substanță cenușie și de muncă, pot proiecta imaginea unui adevărat oraș muzical cum poate fi și cum trebuie să redevină lașul.
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Programul I

10,00 — Consultații Ia fizică (clasa a VIII-a). Tema : Efectul chimic al 
curentului electric. Introducere în istoria producerii curentului 
electric ; Conductori de gradul I și n ; Electroliza ; Legile electro
lizei ; Aplicații.

10.30 — Consultații la geografie. Tema : Rețeaua hidrografică a Carpaților
Orientali și caracteristicile ei în folosul economiei.

11,00 — Curs de limba germană (reluarea lecției de miercuri).
11.30 — închiderea emisiunii
16,15

de dimineață.
Mexic — 1968. Rezumatul filmat— Jocurile Olimpice, 

precedente (I).
— Curs de limba rusă.
— Jocurile Olimpice, 

precedente (II).
— Natație, sărituri femei (finală) ; 400 m liber bărbați (finală).
— Telejurnalul de seară.
— Actualitatea în agricultură.
— Muzică populară românească cu soliștii Laura Lavric, 

Sopon, Ion Oprea.
20,10 — Document : Perlele.
20,30 — Studioul Mic. „Frunze galbene pe acoperișul ud- de

al zilei

17,00
17,30

19,00
19,30
19,50
20,00

21,00
22,00
22,15
22.45
23,00
23.45

Mexic 1968. Rezumatul filmat al zilei

Dumitru

oiuuiuui xynv. ,,riuiiz,c gaivcuu a wf»-* Loonlda
Teodorescu. Interpretează Mircea Anghelescu, Ion Popa Ion, Lucia 
Mureșan.

— Jocurile Olimice, Mexic — 1968. Gimnastică : exerciții libere femei.
— Itinerar plastic. Retrospectivă Miro. Emisiune de Dan Hăulică.
— Telecinemateca umorului : „Zigotto șl bolidul lui".
— Telejurnalul de noapte.
— Jocurile Olimpice, Mexic — 1968. Calac-canoe (semifinale).
— închiderea emisiunii.

Programul n

20,00 — Concert simfonic susținut de orchestra simfonică a Filarmonicii de 
Stat „George Enescu". Dirijori : Mircea Basarab, Mircea Cristescu 
și Kurt Mazur din R. D. Germană. Solistă pianista Nicole Henriot 
din Franța. în program : Concerto grosso nr. 6 de Corelli ; Con
certul pentru pian și orchestră de Maurice Ravel (partea I-a) ; 
Simfonia I de I. Brahms.

— Telex TV.
— Telereportaj : Festivalul de poezie Mihaî Emînescu — Iași 1968.
- Colecții de artă. Un film care vă prilejuiește o întîlnire cu monu

mente de arhitectură și opere de artă celebre aparținînd evului 
mediu din nordul Angliei și Scoției.

- Recitalul sopranei Maria Slătlnaru. laureată a Concursului de canto 
de la Toulouse, 1968. La pian Doina Micu.

22,30 — închiderea emisiunii.

21,10
21,15
21,45

12,15

• Vera Cruz i PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 19,30 ; 19
© Moll Flanders : REPUBLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ;
19 ; 21,30.
o Samuraiul : GRIVIȚA — 9 ; 11,13 ; 13,30 ; 18 ;
20,30, TOMIS — 9—15,45 in continuare ; 18,15 ; 20,30. 
© Mărturisirile unul domn cu cameră mobilată t 
CINEMATECA 10 ; 12 ; 14 ; 16, GLORIA — 9 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Veșnicul intîrziat i CAPITOL — 9,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, MIORIȚA — 9 ; 11,13 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
© Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 18.
© Vară capricioasă : CENTRAL — 18,30 ; 20,45.
© Poemul celor două Inimi : LUMINA — 8,43—16,30 In 
continuare ; 18,45 ; 20,45.
© Roata vieții : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 18 ; 18,13 ; #0,30. 
© Program pentru copil : DOINA — 9—10.
© Viva Maria : UNION — 15,30 ; 16 ; 20,30.
© Totul pentru rîs — Mihaela — Tineretul romSn la 
Festivalul de la Sofia s TIMPURI NOI — 9 ; 10,30 ; 12,15 ; 
14 ; 15,45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21.
e Frumoasele vacanțe : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POARE — 15,30 ; 17,45.
© Țarzan, omul-maimuță : BUZEȘTI — 13,30 ;
20,30, VIITORUL — 15,30 ; 18.
© Winnetou (seria a IlI-a) : DACIA — 8—16,30 în
tinuare ; 18,45 ; 21, FERENTARI — 10 ; 15,30 ; jo,
Umbrele strămoșilor uitați — 20,38 ; VOLGA — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Marysla șl Napoleon : BUCEGI — 9—13,30 în con
tinuare ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
© Șapte oameni de aur : UNIREA — 15,30 ; 13.
© Vin cicliștii : UNIREA
0 Neînțelesul : LIRA — 15,30 ; 13 ; 20,30, COTROCENI 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Să nu ne despărțim i DRUMUL SĂRII — 13 ;
20.
© Operațiunea San Gennaro .1 AURORA — S ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
© Trei copii „minune" î MOȘILOR — 15,30 ; 18. 
e Un dolar găurit — Pentru cîțiva dolari în 
MUNCA — 15,30 ; 19,30.
© Jurnalul unei femei în alb : ARTA — 9—15,45 în 
continuare ; 18 ; 20,15, RAHOVA — 15,30.
© Am întîlnit țigani fericiți : PROGRESUL — 20,30.
© Inimă nebună, nebună de legat : PACEA — 15,30 | 
18 ; 20,30.

PO-

18 l

20,30.

17,30 ;

11,15 J

plus t

plastică a U.HS.S.

© Filarmonica de stat „George Enescu" (Ateneul Ro
mân, Sala Studio) : Deschiderea ciclului de concert® 
„Tineri lnterprețl pe scenele Filarmonicii*. Seară de 
trio — 20.
© Opera Română : Don Juan (soprana Gundula Iano- 
witz Austria) — 20,30.
a Teatrul de Operetă : Secretul lui Marco Polo t 19,30. 
a Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : 
Becket — 19,30 ; (sala Studio) : Topaze — 19,30.
© Teatrul de Comedie : Ucigaș fără simbrie — 19,30. 
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schi
tu Măgureanu) : Nepotul lui Rameau — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Dansul morțil — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala mare) : Frumoasa 
duminică de septembrie — 19,30 ; (sala Studio) : Cînd 
luna e albastră — 20.
© Teatrul Mic : Tango — 20.
® Studioul „I.A.T.C." „I. L. Caraglale": Hedda Ga
bler — 20.
o Teatrul „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase —- 
19,30 ; (sala Victoria) : Boema Palace — 19,30.
® Teatrul „Țăndărică* (sala din Cal. Victoriei) : Aven
turile lui Plum-PIum — 17 ; (sala din str. Academiei) : 
Vrăjitorul din Oz — 17.

In sălile Muzeului de Artă al Republicii s-a deschis, în cadrul „Zilelor culturii sovietice*, o cuprinzătoare expoziție de artă plastică. Ne erau cunoscute, din amplele manifestări asemănătoare care au avut loc în anii trecuți în țara noastră, lucrări reprezentative ale artei plastice a popoarelor sovietice.In expoziția actuală au apărut nume noi și înfățișări stilistice diferite. Unele duc mal departe experiența dobîndită, altele reiau — în interpretări contemporane — tradiții artistice naționale. Este de remarcat, sub a- cest aspect, prezența pictorilor șl graficienilor din mai multe republici unionale, care-și aduc fiecare aportul unor căutări evident legate de încercările și reușitele caracteristice ale înaintașilor și maeștrilor lor. Astfel, vigoarea coloristică a tinerei școli armene forța și a unei Sarian.Alături de aceste forme de evoluție, de legătură între generațiile vîrstnice și cele tinere, tendința de a revalorifica experiențe anterioare ale vieții artistice rusești, întoarce gîndul privitorului la strădaniile entuziaștilor intelectuali, sprijiniți de oameni cu vederi largi care, la finele veacului trecut și în primul deceniu

de pictură atesta raza de influență personalități ca
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Casa tineretului din

„Coborînd" al Iul Paul ne transpune dintru înRomanul Georgescu ceput în perioada de incubație a coșmarului fascist, în ambianța socială a anilor 1938—1939 cînd germenii răului își aflau și la noi, în orînduirea acelei vremi, teren de proliferare. Titlul cărții traduce în plan simbolic starea de spirit a personajului principal, ziaristul Miron Poena- ru, — romanul fiind de fapt o lucidă și dramatică confesiune a acestuia — sentimentul său tot mai apăsător al unei tragice coborîri. -Dar titlul acesta 'comportă o semnificație mai vastă. Romanul se constituie ca o meditație pătrunzătoare a unui om asupra propriului său destin în împrejurări istorico-sociale de mare cumpănă, ca o aplecare, coborîre a acestuia în a- dîncul ființei sale „acolo unde — cum însuși gîndește — destinul tău ascuns s-a amestecat, pe alocuri s-a contopit cu al altora în asemenea măsură încît tu nu mai ești tu însuți, ci o încrucișare de destine, a- mestec de senzații și de istorie, de ceea ce alții au impregnat în tine și tu ai marcat asupra existentei altora, astfel încît încetezi a mai fi un simplu Eu pentru a deveni o lume într-un moment al devenirii ei". Iar această tenace și zbuciumată prospectare a adîncurilor ființei implică, de fapt, o coborîre în timp.Ceea ce-1 determină pe Miron Poe- naru să-și scruteze adînc propria viață, ceea ce-I obligă la gestul de atîtea ori amînat al confesiunii e speranța că destăinuindu-și drama lăuntrică și experiența de viață va putea găsi o soluție salvatoare. „Scriu ca să mă. salvez". Confesiunea sa ne dezvăluie astfel o conștiință extraordinar de sensibilă la evenimentele și convulsiile epocii, la tot ceea ce gestează amenințător si nociv, un adevărat seismograf ce tectează cu acuitate simptomele propiatului ' deznodămînt, dar propriile limite, dileme și erori, turile contradictorii, nebuloase ___personalității sale, acei factori difuzi care i-au influențat evoluția. Ală- turîndu-se încă din tinerețe, imediat după primul război mondial, forțelor progresiste, desfăsurînd o prodigioasă și. nu o dată, curaioasă acti- vjtat.e publicistică în ziarele de stingă. Miron Pcenaru va rămîne, în ciuda distanțării, a izolării sale, pe parcurs, de elementele înaintate, revoluționare (datorată unor deosebiri și dileme ..de ordin teoretic") un consecvent antifascist si și-nnat'zant deschis al forțelor progresiste. Con-
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dictat o atare opțiuneștiința ce i-a sesizează în aceste momente de autodefinire incompatibilitatea sale prezente de cvasiizolare cu solidaritatea activă pe care o presu- .pune conjunctura dramatică de resurecție a elementelor fasciste, cînd asasinatele copleșesc în ziare rubricile „faptului divers": „Foile astea le voi arunca — va gîndi spre sfîrși- tul confesiunii sale — dar important e că scriind, coșmarul a devenit mînie, spaima s-a transformat
Paul GEORGESCU

stării

cronicaîn solidaritate activă cu cei cu care e necesar a fi împreună !“ Ca o cortină' neagră ce cade brusc după un final de tragedie, un anunț laconic ca multe altele pe care ochii se obișnuiesc a le afla zilnic în ziare, alături de reclame și comunicate absurd de liniștitoare, va vesti propria sa moarte. Devenit incomod pentru convingerile sale, Miron Poe- naru va fi la rîndu-i victima unui asasinat de natură politică.Sub înfățișarea unui conglomerat de episoade, impresii și fapte, a u- nor răsturnări de planuri și răsuciri ale firului epic, romanul dezvăluie, la o analiză atentă, o structură unitară, echilibrată, temeinic gîndită și elaborată — atît sub aspect stilistic, al dozării mijloacelor de expresie sau al tehnicii, moderne în ciuda menținerii constante a tonului obiectiv al relatării, cît și al legăturii lăuntrice dintre episoade. Cartea nu reprezintă totuși o frescă, în sensul clasic al cuvîntului. a u- nei epoci sau interval de timp, autorul nefiind preocupat de o desfășurare lineară pe orizontală a impresiilor și faptelor. Ceea ce surprinde însă chiar din primele pagini e un pronunțat simț al detaliului semnificativ, folosit în scopul
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al veacului nostru, au e- dificat temeliile dezvoltării unei arte nemijlocit legate de sursele creației populare. Ne gîndim la școlile artizanale înființate a- tunci în plin mediu rural în perspectiva cultivării u- nei pepiniere de talente, acțiune la care s-au asociat artiști ca Nicolae Roerich, pasionat de arheologie și folclor, și Maliutin. Aceste tradiții dau roade noi prin interesul trezit astăzi în generația tînără a artiștilor vietici, preocupațiproblema inspirației folclorice în pictură. Intîlnim asemenea preocupări mal ales în transpunere tematică la Valentin Celombiev („Tadjikistan, zi de sărbătoare'). Cearî Ovvaev („Recolta*); Gemă Skulme („Răsună cîntec al meu pe meleaguri natale*); le în- tîlnimj In aspecte stilistice mai prelucrate, la Gemul Huțișvili („Speranțele bunicului* și „Cioban*), care aliază căutările în direcția menționată cu a- mintirea, asimilată personal, a viziunii formelor la Gauguin pe de o parte, și la Douanier Rousseau pe de alta.în grafică tendința este fncă mai răspîndită și dă prilejul unor asocieri neașteptate, ca de pildă cele evocate tn ciclul de linogravură consacrat cosmonauților de Ilarion Nekrasov („Cer înstelat') unde inspirația pornește de la izvorul folcloria al imaginilor de zodiac din calendarele și gravurile populare rusești de la finele veacului al XVIII-Iea. într-o atmosferă lirică, Boris Krîlov in cele cîteva mon’otlpuri expuse, cultivă reveria pe marginea basmelor populare („Bî- lina*) sau a elementelor peisagistice naționale („Cîntecul Nordului').Alte căutări par a se lega de creațiile pictorilor Delneka șl Feodorov Davîdov, în perioada anilor 1925—1935, atît de influențate de marile realizări ale cinematograiiei sovietice din aceiași ani. Proiectarea insistent expresivă a unor personaje de prim plan pe un fundal peisagistic de viziune stilistică contrastantă, este practicată astăzi de Evsei Moisenko („Pămîn- tul') într-o compoziție ale cărei personaje calme acționează în zările unui peisaj furtunos nocturn ; de Ghenadi Mîznicov, în

„Greva', monumentală scenă de mase compusă cu grija unui regizor de teatru pentru distribuirea efectelor; de Vladislav Rojnev, („Muzicieni din Daghestan') ; în compoziția „Rîul în pădure" de Ghenadi Mîznicov.In „Peisajul Patriei mele* Valdis Kalnroze profesează un lfrism sincer, patetic, iar Togrul Nariihanbekov în compoziția de mari dimensiuni „Fetiță și natură moartă' folosește în tratarea motivelor florale mijloace expresive atît în desen cît și în culoare, încăr- cînd această întreagă desfășurare de exuberanță picturală cu un complex de sensuri simbolice.Boris Satohin, în evocarea cîntecului popular „Poliușko-Pole’, proiectează un peisaj esențializat, concentrat în expresie ; la fel procedează și în tabloul intitulat „August”. . O persistență pe linii pic- | turale de bună calitate y profesională se face ob- » servată la Eleonora Ro- R manescu, șl la Igor Po- u pov în peisaje. 0Lucrările de pictură | concentrează în economia pînzelor expuse figura ra omului, dînd o expresie | elocventă preocupărilor g artiștilor sovietici pentru 0 descrierea lui în ’’cele “ mal diferite ipostaze. Ast- 0 fel, sînt oglindite momente | din trecutul de luptă al _ poporului sovietic, pre- | cum șl aspecte din acti- Q vitatea și munca lui ac- « tuală pe toate tărîmu- | rile, artiștii tinzînd a rea- ■ liza o sinteză între conți- | nuturile de viață și idea- | lurile specifice orînduirii _ sovietice șl diieritele mo- H dalități ale limbajului Q pictural și grafic. In ceea ra ce privește grafica tendin- 0 țele folcloristice sînt net “ dominante. Alături de ele | se remarcă o aple- Q care spre poetizarea co- n tidianului, a obiectelor, H de pildă în lucrarea 1 lui Valentin Blinov intitu- n lată „La ceai", iar în N ciclul de gravuri în teh- “ nica mixtă al lui Victor B Șmohin, „Circul", o re- 0 luare într-o notă de dis- q creț umor a unei teme a- | tît de agreată de pictori 0 și graficieni. HExpoziția deschisă în | sălile Muzeului de artă “ oieră publicului nostru un S prețios prilej de a cu- a noaște lucrări reprezenta- tive din sovietict creația artiștilor
Amelia PAVEL

Oa crea atmosferă. Acel recepta- nevăzut care parcă alunecă în

I

Alțl actori, deși tot timpul pomenesc expresiile cele mai moderne despre arta „actorului total", nu știu pe scenă să spună, cu strălucirea necesară, nici banala propo- zitiune : „Știți că șvaițerul are șl găuri". A mima profunzimea, a fi adeptul unui teatru modern fără a- coperire în idee și valoare artistică, a afișa o pretenție de intelectualitate de suprafață nu înseamnă nicidecum a ieși din perimetrul facilității. După cum nici rezonanța titlurilor dintr-un repertoriu nu este suficientă în sine pentru a asigura ’ succesul real.Așadar, noțiunile de succes șl ieftin trebuie bine gîndite, iar profesionalismul să-și facă mai mult loc în dezbateri.Pretențiozitatea și impostura, vă mărturisesc deschis, fac casă bună cu demagogia, cu lipsa de răspundere artistică și cu sălile goale. Să luptăm pentru succes ! Să nu ne rușinăm de el, și să nu-1 compromitem ! După aceea să înfrumusețăm treptat succesul ridicîndu-1 pe treptele înalte ale adîncimii de gîndire și de emoție, ale permanentizării lui. Pentru aceasta trebuie să ne simțim moralmente interesați, angajați în prestigiul colectivului din care facem parte sau pe care îl conducem. Dar, pentru că, pe nedrept, mai păstrăm prejudecata că statul ne a- jută oricum, exigența noastră scade, responsabilitatea de asemenea, și profesionalismul pierde treptat din ponderea pe care ar merita s-o aibă, înlocuit de adjuvante falsificatorii : merge și așa ; o scoatem noi la ca-
iSuccesui

ieftin
costă

scump

de cui tăcere peste obiecte și mobile, se rotește și absoarbe contururi, forme, reflexe — șl care nu e altul decît ochiul autorului — ne face să ne gîndim la maniera balzaciană, la acea descripției ce avansează în cercuri concentrice. Interiorul, camera de lucru a personajului ne apar astfel ca un univers concentraționar, situat parcă la răspîntia vremurilor
minuțiozitate a

literarăIstoriei, cutie de rezonantă a pulsațiilor sale Afară, peisajul dezolant, un cer opac de toamnă, copacul negru „cu două crengi mari, negre, goale, funerare", proiectat pe cenușiul zidurilor, toată această „acuarelă suferindă" ce agonizează în cadrele ferestrei prefigurează parcă, simbolic, viitorul apropiat, „ascuns în ceată sîngerie", atmosfera apăsătoare a epocii în care începe a a- dia „mirosul de pucioasă". In cameră veghează „o foarte veche o- glindă, mare și înaltă, din acelea ce nu se mai fac de mult, de la sfîrși- tul celuilalt veac, cu o ramă inutil de lată, complicată, d’aurită, purtînd deasupra ei una din acele oribile sculpturi barococo" — „umbră a fugii timpului", un adevărat ochi magic în ale cărui ape bizare, vechi „plutesc cărțile mele și poate umbrele de la moartea secolului trecut". Toată încercarea de a reînvia din impresii culese din ''“afară, din străfundurile memorieic aceste umbre duc la „anume nebănuite legături subterane între catastrofa ce ne amenință. în 1939, asasinatele lic- torilor și anume omenești slăbiciuni de la sfîrșitul veacului". In efortul lui Miron Poenaru de a intui cu a- cuitate sensul evenimentelor, de a

descifra rădăcinile gite în timp ale obscuri care îl generează, deslușim adevărul pe care autorul dorește a-I comunica evidențiind însemnătatea vitală pentru integritatea valorilor umane, a generații semenilorTehnica dernă ca

ascunse, prelun- răului, factorii
fiecărei în fataresponsabilității sau individ atît cît și a istoriei.folosită factură, totuși prin inedit, țurilor din ziarele lor în text ori pastișarea lor cu e- vidente intenții artistice nu e nouă și, de altfel, autorul nu omite de a-1 aminti în acest sens pe John Passos. Asemenea trimiteri pot duce însă uneori în eroare. Așa, năoară, în episoadele în care se rează anii petrecuți cu Irina și, în genere, în cele cu substrat erotic, trimiterile la proza lui Anton Hol- ban par derutante. în asemenea împrejurări — și nu numai în ele — eroul se vădește un retractil, un disimulat în felul unui, bunăoară, Zeno Cosimo, personajul lui Svevo din „Conștiința lui Zeno".1 Sub aspect stilistic, romanul vădește de asemenea calități remarcabile ; prin frecventa modulațiilor de ton se obține o diferențiere și o situare în timp a faptelor și în- tîmplărilor respective. Nu o dată, din felul în care e rostită o replică recunoaștem identitatea personajului, „vechimea" epocii, autorul mimînd (uneori cu intenția de a șarja, de a ironiza anumite aspecte ale realităților trecute), limbajul caracteristic acelei vremi. Limbajul devine astfel emblema acelei epoci, patina vremii, rama originară dindărătul căreia chipurile își recapătă relieful și pitorescul lor. Uneori, însă, poticnind, gîtuind voit fluxul normal al frazei, perturbîndu-i fluenta sau accelerînd ritmul schimbărilor de claviatură, autorul nu obține efectul scontat, neevitînd astfel stridentele, disonanța. Aceste mărunte imperfecțiuni nu afectează, firește, substanța cărții care, prin intensitatea și autenticitatea trăirii, prin adîn- cimea sondajului social și psihologic, prin densitatea problematicii și a semnificațiilor de viată pe care le degajă se înscrie ca una din cele mai trainice lucrări ale prozei noastre actuale.

e mo-de autor fără a surprinde Decuparea anun- epocii, inserarea
Dos in- bu- na-

Adrian ANGHELESCU

păț ; să vedem mal întîi cum o să prindă piesa ; montăm cutare spectacol pentru public și celălalt pentru prestigiu ; cu piesa asta facem act de cultură și cu cealaltă plan de casă ; aici punem actorii grei, dincolo pe cei neîntrebuințați ; acum o să găsim o piesă pentru femeile care nu joacă ; să dăm să monteze și lui x că n-are norma ; și cîte alte „formule" de această natură care devin „normale" sau chiar obligatorii cînd principiul de onoare al artei și responsabilității sociale . se înlocuiește cu cel al „aranjării!* lucrurilor...E drept, există și prestigiu artis-r tic fără succes imediat; dar fără' nici un fel de succes, și asta în fața tuturor categoriilor de public, n-aș crede că poate fi vorba de prestigiu. Uneori, de_ exemplu, se vorbește de prestigiu cînd un teatru poate face toate cele 10—12 premiere anunțate și nu se ia în seamă planul inițial de cheltuieli, calitatea acelor spectacole, faptul că fiecare spectacol nou aproape dispare ca și cum n-ar fi .fost. în timp ce un alt teatru poate fi serios și de mare prestigiu, fără să joace chiar toate premierele anunțate — și aceasta pentru că publicul, numeros, oarecum nu i-a mai cerut aceasta. Un regizor ca D. Es- rig, care gestează îndelung un spectacol, infirmă prin succesele sale o asemenea concepție birocratică a prestigiului. Ce înseamnă, după părerea mea, prestigiul 7 Puterea de înrîurire prin mijloace artistice e- levate. Dacă nu înrîurești pe nimeni, unde e prestigiul 7 Față de cine ai cîștigat prestigiul 7 Pe cine culturalizezi 7 Desigur, publicul nu e o noțiune amorfă, deferențiată. Gusturile și opțiunile sînt diverse, ale*., gerea este un drept inalienabil* al spectatorilor, dar influențabil. E în misiunea teatrului, a artei în genere,. să exercite o influentă asupra formării publicului, a educării gusturilor spre valorile certe ale artei.Prestigiul teatrului se poate formă prin cîștigarea unei autorități cit mai largi, dar și cît mai durabile. Reținem „tam-tam“-ul pe ca- re-1 fac unii cu privire la cîte un spectacol, sau chiar la o stagiune. Mai greu este însă să menții pe un interval de timp mai îndelungat prestigiul autorității artistice cîști- gate printr-o muncă asiduă, secvență, de perspectivă.Stimez acele care nu ne dezamăgesc pe o durată lungă de timp, care gîndesc si succesul, și prestigiul, și raporturile complexe cu publicul, în perspectivă și cu deplină seriozitate. O stabilitate a cadrelor artistice, în- cepînd cu cele de conducere, un plus de profesionalism (ce păcat că teatrele sînt așa de neglijente în datoria lor de a întreține continuu antrenamentul profesional al artei actorului), reglementări mai clare ale vieții organizatorice a teatrelor, o revistă săptămînală a vieții teatrale, o încurajare mai susținută a virtuților latente din teatre, o studiere științifică a reclamei, a raportului teatru-public — acestea sînt condiții esențiale pe care, a- mintindu-le, tot nu-mi propun a marca o epuizare a soluțiilor posibile și necesare care ar situa teatrul românesc pe coordonatele mat realiste ale abordării și înțelegerii raportului dificil, deseori precar, în prezent, dintre prestigiu, succes, și public. Să nu uităm, în nici un caz că publicul ne poate dărui și succesul, și prestigiul, dacă vom învăța — și cît mai recede — ră-1 cunoaștem, să-l respectăm, șl pînă la urmă să-l slujim în dinamica sa, cu adevărat revoluționară, cu care-și plămădește prezentul și viitorul.Aceasta incumbă teatrelor, firește, o maximă atenție în elaborarea repertoriului, promovarea unor lucrări dramatice care — în diversitatea lor necesară — să răspundă exigențe- lor calitative ale mișcării noastre teatrale și ale spectatorilor, funcției sociale, estetice și etice, a artei pe care o slujim. Act de cultură, repertoriul se cere alcătuit cu grija corespunzătoare față de dramaturgia națională, selecția fiecărei lucrări din patrimoniul clasic sau aparținînd autorilor contemporani reprezentînd premisa prestigiului la care m-am referit. Dar repertoriul este abia punctul de plecare. Viabilitatea lui, viabilitatea întregii activități a teatrului, de la colaborarea cu autorii pînă la preocupările de ordin experimental, se verifică în spectacol, în ceasul premierelor și al reprezentațiilor o- bișnuite, în eficienta artistică, adică în calitatea spectacolelor și în gradul de adeziune a publicului.

con-colective teatrale
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SCINTEIA— joi 24 octombrie 1968

Plecarea la Moscova

Intre 21 și 23 octombrie 1968 au avut loc la București convorbiri între Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, și D. Gombojav, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole.Cu acest prilej au fost analizate posibilitățile de dezvoltare a colaborării economice și tehnice între cele două țări.

DE MINIȘTRI
9a decurs într-o at prietenie și înțelegere

★Vicepreședintele Consiliului de Mi'niștri, Emil Drăgănescu, a oferit miercuri un dejun în onoarea vicepreședintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, D. Gombojav. (Agerpres)
întoarcerea din R. P. Bulgaria 

a delegației de activiști ai P.C.RMiercuri seara s-a înapoiat în Capitală delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Gheorghe Paloș, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R., care, la invitația Partidului Comunist Bulgar; a făcut o vizită de schimb de experiență în R.P. Bulgaria.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată de to-

varășul Dumitru Ivanovici, membru al'C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost de față Gheorghi Bogdanov, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București.
*In cursul zilei de miercuri, delegația P.C.R., condusă de Gheor- ghe Paloș, a fost Prîmov, secretar Bulgar.

a unei delegații

Miercuri dimineața a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Moscova, delegația Uniunii Tineretului Comunist condusă de tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, care, la invitația Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist cipa de-a lui.Printre persoanele oficiale prezente la plecare, la aeroportul Băneasa, se aflau A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.
★MOSCOVA 23. — Corespondentul Agerpres N. Cristoloveanu transmite : La 23 octombrie a sosit la Moscova delegația Uniunii Tineretului Comunist din România, condusă de tovarășul Ion 'secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, care, la invitația C.C. al Comsomolului, va participa la manifestările prilejuite de sărbătorirea a 50 de ani de la crearea U.T.C.L. din U.R.S.S.La sosirea pe aeroportul Șere- metievo, membrii delegației au fost salutați de E. M. Tiajelnikov, prim- secretar al C.C. al Comsomolului, și de alte persoane oficiale. Au fost de fată Ion Ciubotaru, ministru consilier al ambasadei române la Moscova, șl alți membri ai ambasadei.

OLIMPIADA 68Deocamdată, medalii de brooz.»
MARCEL ROȘEA 
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de argint 
la pistol

în urma tratativelor, desfășurat într-o deplină înțelegere, la 23 octombrie s-a semnat la București, în cadrul Acordului comercial și de plăți de lungă durată dintre Republica Socialistă România și India, Protocolul privind schimburile mărfuri pe anul 1969.Protocolul prevede creșterea schimburilor comerciale în comparație cu anul 1968. România va livra echipament și mașini din domeniul petrolier — extracție și prelucrare, echipamente și instalat'- pentru obiective complete, tr oșre și mașini agricole, pro- d chimice și petroliere, îngrășăminte etc.La rîndul. ei, India va livra minereu de fier, bauxită, feroman- gan, feroaliaje, textile, condimente, produse, manufacturate și industriale etc.

Din partea română, protocolul a fost semnat de Valentin Steriopol, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea indiană de Mohamed Shșfi Qureshi, adjunct al ministrului comerțului.La semnare au fost prezenți membrii celor două delegații care au dus tratative, precum și Amrik Singh Mehta, ambasadorul Indiei la București.
Delegația indiană, în frunte cu Mohamed Shafi Qureshi, a avut o întrevedere cu Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior. Cu acest prilej au fost examinate perspectivele de dezvoltare a relațiilor comerciale și de colaborare economică dintre cele două țări.(Agerpres)

n
1

Î5La Academia de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al P.C.R. a avut loc o dezbatere științifică pe tema „Stadiul dezvoltării economico-sociale a României la sfîrșitul secolului al XIX- le începutul secolului al XX-lea". ■participat cadre didactice, cereri și doctoranzi de la Academia științe social-politice „Ștefance de , ,Gheorghiu", Academia de studii economice București, Institutul de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., Universitatea „Babeș Bolyai" din Cluj și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, în cursul discuțiilor participanții au abordat numeroase probleme și au comunicat noi date și fapte referitoare la stadiul dezvoltării econo- mico-sociale a României la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul se-

colului al XX-lea privind nivelul dezvoltării forțelor de producție în industrie și agricultură ; structura pe ramuri a economiei naționale ; caracteristicile relațiilor economice și stadiul atins în dezvoltarea capitalismului ; raporturile economice dintre provinciile românești; penetrația capitalului străin și locul României în economia mondială ; structura și raporturile de clasă. Totodată, vorbitorii au înfățișat procesul dezvoltării mișcării muncitorești și socialiste din țara noastră, au apreciat, de pe pozițiile marxism-leninismului, concepțiile diferitelor partide și grupări politice, lupta de idei dusă în legătură cu direcțiile de dezvoltare so- cial-economică a României la începutul secolului al XX-lea. (Agerpres)
Cronica zileiPreședintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Arj,ă. Pompiliu Macovei, împreună cu soția a plecat miercuri la Bruxelles, unde va face o vizită la invitația ministrului culturii franceze din Belgia, Albert Parisis. Cu acest prilej, președintele C.S.C.A. va participa la deschiderea Zilelor culturii românești, care vor fi organizate în capitala Belgiei.Printre persoanele oficiale prezente la plecare, pe aeroportul Băneasa, se afla și Jan Adriaenssen, ambasadorul Belgiei la București.

★Cu prilejul turneului pe care-1 face în țara noastră orchestra simfonică a Filarmonicii din Budapesta, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a oferit miercuri la amiază un cocteil la restaurantul Athenee Palace.Au luat parte Vasile Dinu, vicepreședinte al C.S.C.A., Octav Live- zeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură.Au fost prezenți Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.
kMiercuri dimineața a părăsit Capitala delegația Departamentului comerțului din Ontario — Canada, condusă ........................  ’ministru iui, care noastră.

Cu prilejul „Zilelor culturii sovietice", ambasadorul Uniunii Sovietice la București, A. V. Basov, a oferit miercuri la amiază un cocteil în saloanele Ambasadei. Au luat parte Mihail Roșianu, membru al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului General A.R.L.U.S., Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, membri ai conducerii Uniunii scriitorilor, Uniunii artiștilor plastici și Uniunii compozitorilor, academicieni, scriitori, regizori și alți oameni de artă și cultură. Au fost de față membrii uniunilor de creație din Uniunea Sovietică care ne vizitează țara cu prilejul „Zilelor culturii sovietice".
★Miercuri după-amiază a părăsit Capitala doamna Farideh Diba, vicepreședintă a Organizației femeilor din Iran, mama Maiestății Sale Imperiale Farah, care, la invitația Consiliului Național al Femeilor, a făcut o vizită prietenească în țara noastră.Doamna Farideh Diba a fost însoțită de reprezentante ale conducerii Organizației femeilor din Iran, de~ membri ai Societății „Leul și Soarele Roșu", Comisiei de binefacere „Farah Pahlavi", Asociației iraniene pentru protecția copiilor.La plecare, pe aeroportul Băneașa, erau prezenți Constanța Crăciun, vicepreședintă a Consiliului de Stat. Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor, Anton Moises- cu, președintele Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, membre ale Comitetului Executiv al C.N.F., reprezentanți ai Societății de Cruce Roșie.Au fost de față S. H. V. Sanan- daji, ambasadorul Iranului la București, cu soția, și membri sadei.

de Stuart adjunct al a făcut o

W. Clarkson. Departamentu- vizită în țara
★celui de-al doilea Semi-

ai Amba-
★Miercuri, ambasadorul Populare Bulgaria laGheorghi Bogdanov, a i cocteil în cinstea delegației le bulgare care se află în România pentru semnarea Protocolului de schimburi comerciale pe anul 1939 între Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria.Au participat Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, Dumitru Usturoi, adjunct al ministrului comerțului exterior, funcționari superiori din M.A.E. și membrii delegațiilor.

Republicii București, oferit un i comercia-

Cu ocazia nar internațional pentru profilaxia cancerului, care s-a desfășurat recent la Roma, dr. docent Corneliu Popescu, șeful secției de chirurgie a Spitalului Pantelimon din București, a fost distins cu Medalia de aur clasa I pentru cele mai bune lucrări realizate în domeniile profilaxiei cancerului și reabilitării bolnavului tratat de cancer. Lucrările au fost editate în țara noastră și în R. D. Germană, sub titlul „Precancerul" si „Boala canceroasă și reabilitarea".Cu același prilej, dr. docent Corneliu Popescu a fost ales membru activ al Academiei Tiberiene din Roma și a fost cooptat în Biroul științific pentru pregătirea celui de-al treilea Seminar internațional de profilaxia cancerului, ce urmează să se tină la Roma în 1971. (Agerpres)

Cu prilejul zilei Națiunilor Unite, Asociația de drept internațional și relații internaționale a organizat, miercuri după-amiază, un simpozion la sediul Asociației. Au participat cercetători în domeniul dreptului internațional, cadre didactice universitare, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Cuvîntul de rostit de prof. Ghelmegeanu, de drept internațional a Asociației.In cadrul simpozionului, au fost prezentate comunicări referitoare la diferite aspecte ale activității Organizației ^Națiunilor Unite. (Agerpres)

în continuarea turneului pe care îl întreprinde în țara noastră, orchestra simfonică a Filarmonicii din Budapesta a susținut miercuri seara, la Ateneul Român, cel de-al doilea concert. Sub .bagheta dirijorului AndrâsKorody, orchestra a interpretat U- _ vertura Leonora III și Simfonia a treia Eroica de Beethoven, precum și Concertul pentru vioară și • orchestră de Bela Bartâk, avînd ca solist pe violonistul Kovâcs Denes.La concert au asistat Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, precum și Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai Ambasadei.
kCLUJ. — Miercuri seara a avut loc, la Casa universitarilor din Cluj, primul concert susținut în această localitate de orchestra de cameră a Filarmonicii din Kiev. Programul a cuprins lucrări de Bach, Bartok, Haen- del și Skorik.Concertul, dirijat de Anton Sa- roev, s-a bucurat de succes.
k ,In cadrul „Zilelor filmului britanic", la cinematograful „Patria" din Brașov a avut loc miercuri seara un specta’col de gală cu filmul „Becket".Au participat reprezentanți ai organelor locale, oameni de artă și cultură, un numeros public, precum și delegația de cineaști din Marea Bri- tanie, sosită în țară cu acest prilej.în cinstea oaspeților. Comitetul de cultură și artă al județului Brașov a oferit un (Agerpres)dineu.

'vSAAAAAAA/WSAAAAAA A*WvV

Un om trece printre rîn- durile de spectatori. Halatul îi acoperă pe jumătate fața, dar ceea ce se vede denotă calm, siguranță de sine. Ba, de cîteva ori chiar zîmbește celor care-i aplaudă victoria cucerită. Doar broboanele mari de sudoare și obrazul supt de oboseala luptei îl trădează într-o anume măsură. Iși păstrează ținuta pînă cînd trece pragul cabinei-ves- tiar. Șl aici, întocmai ca un actor care și-a compus o mască pentru a traversa scena, „decorurile" cad și obrazul învingătorului se schimonosește într-o grimasă a durerii. Se trîntește pur și simplu pe banchetă, murmurînd........ficatul, doctore... m-a lovit îngrozitor în ficat". In cabina alăturată. învinsul este pur și simplu sfîrșit. 11 văd o clipă atunci cînd ușa se deschide pentru a ieși unul dintre manageri. In cabina învingătorului doctorul lucrează de zor. Trebuie pregătit pentru lupta pe care o va da joi. Sub mîinile tămăduitoare ale medicului, durerea se destramă încet- încet--și pe chipul învingătorului de abia acum apare adevăratul zîmbet al victoriei. Cele nouă minute de Infern au trecut în biografia omului care stă acum liniștit pe banchetă. O biografie ce s-a îmbogățit cu o nouă medalie olimpică. O medalie olimpică de bronz, deocamdată... Joi vom vedea... iar omul care are această biografie se numește Ion Monea. Merită ’toată stima acest bărbat care a trecut pragul maturității, tot respectul pentru înverșunarea cu care 'și-a disputat, acum, aici la Arena Mexico, dreptul de a intra în semifinalele acestei competiții — maraton. Adversarul său.

nigerianul Fatai Adenkule. s-a calificat în „.sferturi" printr-un knock-aut, și spera să realizeze acest lucru și în meciul cu Monea. Dorința, intenția, cum vreți să-i ziceți, putea fi citită pe față. Și chiar din „start", Adenkule a plecat decis la atac. La fel ca și Eridari Mukwanga împotriva lui Gîju. Singura deosebire fost că în față nu dea poi, ca un zid în spate. Dar, boxul nu este un sport în care poți obține victoria fără... pierderi, chiar dacă acestea se numesc lovituri primite...Cîteva cuvinte și pentru luciditatea cu care a boxat Victor Zilberman împotriva lui Istvan Gali (R. P. Ungară), în optimile de finală. Ca un „bătrîn vulpoi" .al ringului, dublat de o inimă tînără, plină de dorința de a se afirma, și-a plimbat, efectiv, adversarul pe unde a vrut. Păcat că Ion Alexe are atî.t de puțină încredere în propriile-1 forțe. A fost eliminat de un boxer mai slab decît el. dar cu mai mult curaj : americanul George Foreman.Ieri o nouă gală importantă pentru pugiliștii noștri. Intre primii care au urcat în ring a fost și tînă- rul brăilean Calistrat Cu- țov. Și el — ca și Monea — și-a disputat și a cîști- gat (pînă acum !) o medalie de bronz. Cuțov l-a învins clar pe bulgarul Pilicev (arbitrii i-au indicat victoria cu 4—1) și s-a calificat pentru semifinale.

Destul însă despre „în- tîmplările" de la Arena Mexico. Și asta nu numai pentru faptul că atunci, cînd aceste rînduri văd lumina tiparului la București, aici, în Ciudad de Mexico, Covaci și Zilberman întind și ei o mînă spre semifinale, ci și pentru că vreau să vă reamintesc de calificarea „in corpore" (4 în finale și 3 în semifinale) a echipajelor noastre de caiac și canoe. Și într-o „societate" care trebuie să saluți, la fiecare pas, un campion mondial sau olimpic, băieții, nici fetele s-au sinchisit prea însă de „anturaj" cu conștiința valorii prii, au tras întins spre calificare. Am văzut-o pe Viorica Dumitru ridieîndu- se din caiac, la sfîrșitul cursei pe care o terminase prima, cu aerul că s-a petrecut cel mai firesc lucru din lume. Și gîndurile mi s-au întors atunci spre canotori. Atît de chinuiți în calificări...Ziua de astăzi are o însemnătate cu totul remarcabilă pentru țara care găzduiește aceste Jocuri: înotătorul Felippe Munoz a cîștigat prima medalie de aur pentru Mexic. Nu știu cît s-a bucurat Felipe pentru victoria sa, dar știu că finalul cursei de la Alberca Olimpica a coincis cu un „Mexico-Mexico" strigat de cîteva milioane de oameni care urmăreau cursa, în fața televizoarelor. S-au deschis ferestrele și orașul își comunica vestea, deși

nici un mexican nu lipsise de la realizarea ei. înșiși arbitrii și oficialii mexicani și-au părăsit pentru moment locurile, ad de. atribuțiile lor, tîndu-1 pe Munoz. Triumful lui Felippe Munoz a fost cu atît. mai gustat cu cît marea speranță mexicană, Echevarria, „căzuse" în calificări, la 400 m liber. Ziarele apărute miercuri s-au dovedit neîncăpătoare pentru a celebra isprava lui. Felippe, a lui „Tibio", cum îl dezmiardă admiratorii săi. Rareori am văzut un public, și gazetari, care să-și onoreze într-atît com- patrioții angajați în întrecere. Indiferent de locul pe care-1 ocupă sau îl vor ocupa. Am mai scris despre maniera unică în care-și susțin mexicanii pe cei care-i reprezintă în diferitele competiții. O fac din nou, pentru că este impresionantă, și mai ales pentru că se poate învăța ceva din asta.Un eveniment dramatic s-a petrecut dimineața Ia „Auditorio ‘6j3“, unde se desfășoară întrecerile gim- naștilor. Campionul olimpic de la Tokio, italianul Franco Menichelli, a suferit o ruptură de tendon la piciorul sting, care l-a trimis direct la spitalul de traumatologie al centrului medical al asigurărilor sociale. Șapte zile de spitalizare și 3—4 luni de indisponibilitate, acestea sînt consecințele stupidului accident. întreaga delegație italiană era afectată. Cît privește concursurile de gimnastică masculină, sînt lipsite de una dintre stelele sale cele mai strălucitoare.Satisfacții și decepții, limitele extreme ale ceea ce denumim atît de abstract, totuși, dispută sportivă.

Sportivul român Marcel I’oș- a obținut o performanță foarte bună în proba de pistol viteză, reușind să cucerească medalia de arțțint. La sfîrșitul întrecerii — care consemna victoria polonezului Josef Zaned- ski, cu 593 puncte — Marcel Roșea, sovieticul Renart Su- leimanov și vest-germanul Christian During totalizau a- celași număr de puncte : 591.In baraj, Marcel Roșea și-a asigurat medalia de argint. Pentru atribuirea medaliei de bronz s-a procedat la un nou baraj între Suleimanov și During, încheiat cu victoria sportivului sovietic.Marcel Roșea, în vîrstă de 25 de ani, s-a clasat pe locul șase în această probă (cu 588 puncte) la Jocurile Olimpice de la Tokio, iar in cadrul săptămînii preolimpice de la Ciudad de Mexico — 1967 a terminat vingător cu 594 puncte.

încă de pe vremea lui Cu- 
ahtemoc și Monctezuma, adică 
de vreo 4—5 secole, țara az
tecilor s-a obișnuit să-și vadă 
vizitatorii plecînd cu importan
te încărcături de metal prețios. 
De la teribilii cavaleri spanioli, 
pînă la atleții și înotătorii din 
Statele Unite, această sete de 
aur mexican nu pare să fi scă
zut în intensitate... Cu atît mai 
legitimă, mai naturală, mai les
ne de înțeles, — explozia de 
entuziasm declanșată la piscina 
Alberca, în clipa cînd Felippe 
Munoz a atins primul peretele 
bazinului, după 200 m de luptă 
epuizantă! Aș fi vrut, pentru 
întîia oară, să mă aflu acolo 
— aevea, și nu prin mijlocirea 
cutiei cu imagini — înregis- 
trînd direct acest seism de gra
dul 9. modalitate specifică la- 
tino-americanilor de a-și oma
gia eroii naționali. Pentru că, 
incontestabil, după finala amin- 

, tită, Munoz a devenit un autentic erou, un fel de Pancho Vil
la, care aduce prima și poate 
unica satisfacție majoră a gaz
delor celei 
a Jocurilor

Adevărat, 
de văzut și 
te elegantul Palacio Desportes: 
mă gîndesc la cele cinci minu
te de suspans din partida Iugo
slavia — U.R.S.S., în care le
gendarul Daneu și cvasi-anoni.- 
mul Cvetlcovic au întors rezul
tatul în favoarea autsaiderilor, 
prilejuindu-ne o inedită con
fruntare, la nivel de aur, între 
nord-americani și sud-dună- 
reni...

Ne vom mulțumi, însă, și cu 
evenimentele semifinale trans
mise în direct, de la Arena de 
box sau canalul Quemanco 
unde reprezentanții noștri asal
tează cu justificate veleități, 
cîteva dintre ultimele vestigii 
ale tezaurului olimpic. Asta, 
firește, în cazul în care tele
viziunea română nu ne va lăsa 
să așteptăm zadarnic, așa cum 
a făcut-o ieri, transmisiile pro
gramate, fără a se obosi mă
car să ne anunțe cu prompti
tudine decalajul survenit, ca 
de obicei, din motiue obiective...

a întrecut formația sovietică cu scorul de. 63—62 (31—27). Cei peste 20 000 de spectatori, aflați în tribunele Palatului Sporturilor din Ciudad de Mexico, au asistat la un joc de o mare spectaculozitate. De la începutul partidei, inițiativa a aparținut jucătorilor iugoslavi care, excelent conduși de Ivo Da- neu, au reușit să obțină la un moment dat un avantaj de 12 puncte. Baschetbaliștii sovietici au forțat egalarea, dar apărarea foarte strînsă a iugoslavilor a menținut pînă la pauză un avantaj de patru -puncte.- -în repriza a doua, echipaU.R.S.S., folosind mai judicios pivoți!, a reușit să remonteze și in minutul 35 a preluat conducerea : 54—51. în minutul 38 scorul a devenit egal : 55—55 pentru ca în ultimul minut de joc, același Daneu ■ să intercepteze o minge și să înscriespectaculos, readucînd echipa sa în - avantaj : 61—60. Cînd mai eraudoar zece secunde de joc, Cvetcovic a transformat două lovituri libere : 63—60. Jucătorii sovietici nu au mai reușit să înscrie decît un coș, în momentul cînd sirenele anunțau sfîrșitul acestei pasionante partide, în a doua semifinală, S.U.A. au obținut o victorie scontată în fața Braziliei pe care a învins-o cu 74—63 (42—26). Victoria baschetba- liștilor americani s-a conturat încă din prima repriză cînd au luat un avantaj decisiv.

îgc--------- _ .-- --------» După două zile de întreceri plna ?a 5auză u? avantaj de patru► strînse a luat 'sfîrHt proba df ....[ skeet (talere aruncate din turn) 
f cîștigată, în urma unui baraj, de £ trăgătorul sovietic Evgheni Petrov.La încheierea celor două manșe, 
ț. Petrov, italianul Garagnani și vest-► germanul Wirnhier totalizaseră► cîte 198 de talere fiecare. în baraj,► în timp ce Petrov a doborît toate I cele 25 de talere suplimentare, ad-► versarii săi au ratat cîte unul.Pentru atribuirea celorlalte două► medalii olimpice s-a procedat la un► nou baraj, care a dat cîștig italia-► nului Garagnani. Reprezentantul► țării noastre, Gh. Sencovici, a ocu- . pat locul 11 cu 191 talere.

BASCHET

Tradiția h-a mai fost

respectată...
FINALA LA FOTBAL

Pentru prima oară după J.O. de la Helsinki (1952), finala turneului olimpic de baschet nu va mai fi disputată între S.U.A. și U.R.S.S. Marea surpriză a semifinalelor a fost furnizată de echipa Iugoslaviei, care la capătul unui meci dramatic
Ungaria—BulgariaTurneul olimpic de fotbal și-a desemnat finalistele : Ungaria și Bulgaria. Semifinalele — desfășurate la Ciudad de Mexico și Qua-

dalajara — au avut o desfășurare diferită.Pe stadionul „Jalisco" din Qua- dalajara, echipa Bulgariei a întrecut la limită : 3—2 (2—1) reprezentativa Mexicului, la capătul unui joc în care victoria a surîs ambelor formații. Bulgarii au deschis scorul în minutul 6 (prin Je- kov) și și-au mărit avantajul, două .minute mai tîrziu, în urma unei acțiuni personale întreprinse de Atanas Hristov. Mexicanul Morales a redus handicapul în minutul 38, la o învălmășeală în fața .porții bulgare. La numai patru minute după reluare, Pulido a egalat, înscriind spectaculos cu capul. Dar speranțele miilor de susținători ai formației țării gazde au fost spulberate în minutul 58, cînd Dimitrov a marcat ultimul gol. Meci de un nivel tehnic mediu, dar foarte dîrz disputat.Echipa Ungariei, campioană olimpică la Tokio, și-a asigurat, mai ușor decît se prevedea, calificarea în finală, învingînd Japonia cu 5—0 (1—0) pe stadionul Azteca din capitala Mexicului. Selecționata Japoniei, marea revelație a competiției, mai ales după victoria asupra Franței din sferturile de finală, nu a rezistat decît prima repriză, ce- dînd apoi inițiativa maghiari, superiori pe plan tehnic și tactic. în minutul 6, japonezii au pierdut o ocazie unică de a deschide scorul cînd Teruki, avînd în față numai portarul, a tras slab, permițîndu-i acestuia să rețină balonul. Primul gol a fost înscris în minutul 29 de Sziics, care a reluat din voie o excelentă pasă a lui Dunai. Celelalte patru goluri au fost marcate de Novak (min. 59 și 64 — ambele din lovituri de la 11 m) și de SziiczMmin. 58 și 73).Finala turneului olimpic de fotbal — între echipele Bulgariei și Ungariei — va avea loc sîmbătă la ora

jucătorilor

Conferințe și simpozioane

științifice
Miercuri după-amiază s-au încheiat lucrările celei de-a doua Conferințe naționale de psihologie, organizată de Academie, Ministerul învățămîntu- lui și Asociația Psihologilor, din Republica Socialistă România. Reuniunea a întrunit, alături de specialiști români, cunoscuți psihologi din Bulgaria, Canada, Cehoslovacia, Cuba, Italia, Iugoslavia, Norvegia, Polonia, Suedia și Ungaria. Dezbaterile au abordat probleme actuale privind studiile efectuate în domeniul atenției. percepției și vigilentei, operațiile intelectuale și strategiile învățării, psihologia socială și rolul ei în optimizarea activității industriale. Un interes deosebit au suscitat comunicările privind psihologia inginerească, ergonomică și medicală, contribuția cercetărilor în acest domeniu la rezolvarea diferitelor probleme ale activității industriale și producției automatizate. Ele au tratat, printre altele, oscilațiile de eficientă determinate de oboseala și monotonia în mițnca operatorului la tabloul de comandă, analiza sistemului om-mașină în profesiunea de impiegat de mișcare, prevenirea accidentelor de muncă, cauzele psihice 1 ale . acțiunilor greșite în activitatea feroviară, gradul de siguranță în munca operatorului din producția semiautomatizată, variațiile tensiunii psihice în pregătirea, psihologică a sportivilor pentru concurs.

*Miercuri după-amiază s-au încheiat in Capitală lucrările celei de-a doua Conferințe naționale radio- biologice. Cele 80 de lucrări de specialitate, prezentate de oamenii de știință români și de peste hotare, au prilejuit o amplă dezbatere .asupra celor mai noi cuceriri ale radiobiolo- giei și, totodată, o confruntare a cercetărilor românești în acest domeniu

cu. realizările pe plan internațional. In cadrul conferinței s-a făcut un fructuos schimb de experiență în vederea aplicării în practică, pe scară cit mai largă, a rezultatelor cercetărilor de laborator.La închiderea lucrărilor a fost organizată o „masă rotundă" cu tema „Radioprotecția și radiosensibilizarea chimică".
★Miercuri s-a încheiat simpozionul etnografic „Țara Bîrsei", organizat de Comitetul județean de cultură și artă Brașov. La lucrări au participat academicieni, specialiști de la muzeele din țară, oameni de cultură și artă.Timp de 6 zile, ■ participanții au dezbătut probleme privind monografia etnografică a țării Bîrsei : zonare, obiceiuri, pregătirea și instruirea meseriașilor, aspecte ale agriculturii tradiționale.

★Miercuri seara a avut loc, la sala Dalles din Capitală, primul simpozion cu tema „Specificul național în arhitectura sătească și urbană", din cadrul ciclului de expuneri privind tradiția și inovația în arhitectura românească.După ce criticul de artă Petru Co- marnescu a conferențiat despre specificul național în arhitectură, au vorbit Virgil Cândea, directorul secretariatului Asociației internaționale de studii sud-est europene, — despre unele aspecte ale arhitecturii și gîndirii vechi românești, prof, arhitect Adrian Gheorghiu, arhitectura populară ca inspirație, și arhitectul Joja, despre specificul urbanistica noastră.
despre sursă de Constantin national în(Agerpres)
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PRONOEXPRESTragerea concursului nr. 43 din 23 octombrie 1968. Extragerea I : 8 41 42 7 4 28. Fond de premii : 357 002 Iei.Extragerea a Il-a : 14 43 38 25 1 21 11.Fond de premii : 284 990 lei.

Ieri în țara : Vremea s-a menținut frumoasă și a continuat să se încălzească ușor. Cerul a fost variabil, mai mult senin în sudul și estul țării. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din sectorul vestic. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 9 grade la Blaj și 19 grade la Pătîrlagele și Tulnici. Izolat, în Transilvania, s-a semnalat ceață. In București : Vremea a fost frumoasă și s-a încălzit ușor. Cerul a fost mai mult senin. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura maximă a atins 16 grade.Timpul probabil pentru 25, 26 și 27 octombrie. In țară : După o încălzire de scurtă durată vremea se răcește mai ales în nordul și estul țării, unde cerul va fi temporar noros și vor cădea ploi locale. In celelalte regiuni cerul va fi variabil, cu înseninări persistente în prima parte a intervalului și cu ploi cu totul izolate. Vîntul va sufla potrivit, predo- minînd din sectorul nordic. Minimele vor fi cuprinse între minus 4 și plus 6 grade, iar maximele între 7 și 17 grade. Brumă locală și ceață dimineața. In București : Vreme în general frumoasă cu cerul variabil.. Ploi de scurtă durată vor cădea în a doua parte a intervalului. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit predominînd din sectorul nord-estic. Temperatura staționară la început, apoi în scădere.

Unul din numeroasele atacuri ale fotbaliștilor maghiari 
la poarta echipei japonezeTelefoto : AGERPRES

/

Alt© știri despre
li

.0 In cursul dimineții de ieri, a început turneul eliminatoriu pe echipe la floretă femei. In concurs se află 10 formații, împărțite în trei grupe. Echipa României (alcătuită din Olga Szabo, Ana Ene, Ileana Drîmbă și Maria Vicol) a cîștigat primul meci: 13—3 cu Anglia. In grupă cu sportivele noastre se mai află și echipețe U.R.S.S. și Poloniei. Intîlnirea'dintre acestea a revenit primei formații cu 12—4Și în cea de-a doua întîlnire. floretistele noastre nat victorios : 9—7 nata Poloniei.

o A început turneul de lupte J greco-romane. La categoria 57 J kg. Ion Baciu l-a întrecut la < puncte pe americanul Hazeivin- Ș kel. <In limitele categoriei 52 kg, 5 Gheorge Stoiciu a obținut o < frumoasă victorie la puncte în S dauna polonezului Jan Micha- 5 lik. La categoria 63 kg, Simion < Popescu l-a întrecut la pune- S te pe mexicanul Contreras. Ion J Enache (categ. 70 kg) a termi- \ nat la egalitate cu Ayvaz (Turcia).
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NEW YORK 23. — Trimisul special Agerpres Nicolae Ionescu 
transmite: Miercuri au continuat dezbaterile politice generale în 
cadrul celei de-a 23-a sesiuni a Adunării Generale O.N.U. Au luat 
cuvîntul șefii delegațiilor Somaliei, R.S.S. Bieloruse, Arabiei Sau- 
dite. Cubei?. Paraguayului, Nicaraguei și Singaporelui. In ședința 
de după-amiază a luat cuvîntul conducătorul delegației române, 
MIRCEA MALIȚA, adjunct al ministrului afacerilor externe.într-o comunitate internațională a Interdependențelor — a spus vorbitorul — în care statele care o alcătuiesc stabilesc relații multiple și variate, determinate atît de interesele cooperării pentru progresul economic, social și cultural al fiecărui popor, cit și de necesitatea unirii eforturilor pentru edificarea unui climat de pace și securitate, cheia conviețuirii pașnice a națiunilor, a instaurării unui sistem de relații corespunzător nivelului ridicat de civilizație al timpurilor noastre este aplicarea neabătută de către toți și față de toți a principiilor fundamentale și unanim recunoscute ale dreptului internațional.Legalitatea internațională, a subliniat vorbitorul, este una și indivizibilă. Este convingerea noastră fermă că răspunderea pentru transpunerea în viață a normelor de bază ale Cartei — independența și suveranitatea națională, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile , altor popoare — incumbă în egală măsură, cu greutatea unei datorii sacre, tuturor statelor membre, mari sau mici, fără nici o excepție.Carta O.N.U. oferă scutul principiilor sale oricărui stat, în orice parte a lumii s-ar afla, atunci cînd independenta și suveranitatea sa sînt încălcate, cînd este nesocotit dreptul intangibil al fiecărui popor de a-și hotărî singur propriile destine. Este de datoria noastră să veghem ca a- cest scut să apere cu toată fermitatea interesele vitale ale popoarelor.Astăzi, mai mult ca oricînd — a apus conducătorul delegației române -r respectarea principiilor fundamentale ale relațiilor dintre state constituie o condiție sine qua non âtît a evoluției pașnice, nestînjenite a fiecărui popor pe calea progresului și înfloririi tuturor potentelor sale, cît șl a asigurării bunului comun al națiunilor — pacea șl securitatea. A- cestea nu pot avea altă temelie decît principiile dreptului, iar o condiție esențială a manifestării independente, suverane, pe picior de egalitate a fiecărei națiuni o constituie un cadru internațional de pace și securitate.între cerințele de primă și permanentă importanță pentru evoluția pașnică a relațiilor dintre state, eliminarea forței și a amenințării cu forța, a tuturor formelor de amestec în treburile altor popoare ocupă un loc central.Abolirea metodelor bazate pe forță și amenințării cu utilizarea forței nu poate fi realizată decît prin respectarea strictă a principiilor dreptului internațional. Aceasta presupune nu numai excluderea din viața internațională a folosirii forței armate, ca formă extremă de încălcare a drepturilor fundamentale ale popoarelor, ci și a tuturor manifestărilor sub care forța poate acționa în relațiile interstatale: presiunile politice, economice și de altă natură, care Impietează asupra desfășurării normale a raporturilor internaționale și care, în ultimă instanță, se reduc la o esență comună: încălcarea suveranității șl egalității în drepturi a statelor.M. Malița a subliniat că România pune In centrul politicii sale externe prietenia și colaborarea multilaterală cu țările socialiste, de care este legată prin comunitatea intereselor de edificare a unei noi orînduiri și a filozofiei sociale și politice, promovează cu consecvență o politică de bună înțelegere și cooperare cu toate statele, pe baza respectării reciproce a i suveranității, independenței naționale, egalității în drepturi și a- vantajului reciproc, neamestecului în treburile interne.O constantă a politicii externe a României este adeziunea fermă și deplină la principiile dreptului și e- ticii internaționale. Aceste principii constituie premisa de la care pornește guvernul român atît în desfășurarea relațiilor sale bilaterale cu toate statele cît și în abordarea oricărei probleme a vieții internaționale.Astfel, România promovează în relațiile cu țările continentului căruia îi aparține normele conviețuirii pașnice și ale bunei vecinătăți. Aceasta reprezintă, după convingerea noastră, calea cea mai sigură spre înfăptuirea securității europene și spre rezolvarea marilor probleme politice rămase încă în suspensie. Deși sînț grevate de moștenirea războiului rece, care, prin consecințele sale militare și politice, face ca drumul soluționării lor să fie îndelungat și nu lipsit de obstacole, noi credem că problemele litigioase europene pot și trebuie să fie rezolvate pe o cale rațională, a discuțiilor și a tratativelor directei bazate pe respectarea independenței fiecărui stat, cu excluderea oricăror forme de folosire a forței.în-cadrul eforturilor sale îndreptate către promovarea păcii și securității în Europa, România acordă o deosebită atenție dezvoltării tradiționalelor legături de prietenie cu popoarele din zona sa geografică, ac- ționînd constant pentru întărirea și lărgirea relațiilor de bună vecinătate între statele balcanice, pentru întreținerea și consolidarea unui cadru de cooperare și înțelegere în această regiune.Noi, a continuat vorbitorul, considerăm că în abordarea problemelor securității europene trebuie să se pornească de la realități, de la schimbările petrecute pe continent după război, de la existenta celor două state germane. Se impune recunoașterea Republicii Democrate Germane de către toate statgle și stabilirea de relații diplomatice cu ambele state germane, crearea condițiilor pentru participarea lor pe baze egale la rezolvarea pozitivă a problemelor europene. Primirea Republicii Democrate Germane și a R. F. a Germaniei în O.N.U. ar fi de natură,, după părerea noastră, să contribuie la normalizarea relațiilor dintre cele două state germane, la destindere

în Europa șl s-ar răsfrînge pozitiv asupra vieții internaționale. Considerăm, . de asemenea, că este necesar să se pornească de la recunoașterea granițelor existente, de la angajamentul, clar exprimat, al tuturor statelor, de a nu încerca schimbarea acestor granițe.Pentru realizarea unor progrese pe linia întăririi securității europene, continuarea dialogului între factorii de răspundere al statelor continentului, cooperarea largă pe diferite planuri între toate țările constituie mijloace reale și eficiente, ipenite să creeze cadrul necesar Identificării și înfăptuirii unor soluții viabile ale acestei problematici complexe. La acest efort, Organizația Națiunilor Unite își poate aduce o contribuție valoroasă prin apropierea șl armonizarea punctelor de vedere. Un început încurajator în această direcție îl reprezintă adoptarea, în 1965, de către Adunarea Generală a cunoscutei revoluții 2 129 (XX), inițiată de nouă țări europene, între care și România. Prevederile acestei rezoluții, care au avut un puternic ecou în statele europene, își păstrează și astăzi deplina actualitate.Militînd consecvent pentru excluderea folosirii forței în rezolvarea problemelor internaționale litigioase, pentru instaurarea unor relații bazate pe respectarea independenței și integrității teritoriale a fiecărei țări, România a sprijinit constant lupta dreaptă a poporului vietnamez. Guvernul român a subliniat în repetate rînduri necesitatea încetării definitive și necondiționate a bombardamentelor și celorlalte acte de război împotriva R. D. Vietnam — stat liber și independent — a creării condițiilor pentru a se putea obține rezultate pozitive în tratativele de la Paris, pentru ca poporul vietnamez să-și hotărască singur destinele sale, pentru înlăturarea acestei surse de încordare și primejdie pentru pacea Internațională, cu efecte negative asupra cooperării pașnice între state.Intr-o altă regiune a Orientului — Coreea — persistă un focar de tensiune întreținut de aproape 20 de ani. Considerăm că a sosit timpul ca Organizația Națiunilor Unite să se disocieze de acțiuni tinzînd să folosească autoritatea ei pentru a justifica interese unilaterale și să procedeze neîn- tîrziat la restabilirea condițiilor pentru a permite împlinirea năzuințelor legitime âle poporului coreean — reunlficarea pașnică și democratică a țării și exercitarea dreptului său imprescriptibil de a dispune singur de propriul său destin. Aceasta nu se poate realiza decît prin retragerea trupelor străine care ocupă Coreea de sud sub steagul Națiunilor Unite și desființarea Comisiei O.N.U. pentru Coreea.România, preocupată de persistența focarului din Orientul Apropiat și de acumularea continuă a unor elemente ce întrețin încordarea și tensiunea în această zonă, și-a manifestat încrederea în posibilitatea unei soluții raționale și juste, bazate pe dreptul fiecărui stat la integritate teritorială, existență suverană și securitate și se pronunță în ■ continuare pentru o reglementare în acest spirit, Noi considerăm că interesele popoarelor din Orientul Apropiat cer imperios ca în această zonă să existe relații normale de conviețuire și colaborare, Să se rezolve problemele divergente, asigurîndu-se retragerea trupelor din teritoriile ocupate, respectarea securității și independenței fiecărui stat din regiune.Socotim că rezoluția adoptată în unanimitate de Consiliul de Securitate la 22 noiembrie 1967, ca rezultat al unor eforturi colective, stabilește principiul unei reglementări politice în această zonă.Referindu-se la cooperarea Internațională, care în concepția României are rolul de a facilita, întări și apăra efortul propriu de construcție al fiecărui popor, preocuparea fiecărui stat de a-și ridica la nivelul posibilităților civilizației modeqne economia, cultura, știința, Mircea Malița a spuș : Schimburile și relațiile economice internaționale trebuie să contribuie la crearea șl consolidarea bazei materiale a suveranității și independenței naționale, să întărească securitatea, statelor împotriva oricăror tendințe de folosire a superiorității de potențial pentru aservire și dominație.Criteriul. eficienței programelor de cooperare pe care le întreprinde O.N.U. îl constituie măsura în care ele contribuie la micșorarea decalajului dintre nivelele de dezvoltare ale națiunilor.Subliniind, ca factor primordial, responsabilitatea proprie a fiecărui stat în dezvoltarea potențialului economic național, ceea ce presupune transformări structurale în conformitate cu cerințele moderne ale progresului, șeful delegației române a menționat că acordarea unui sprijin larg și eficient țărilor în curs de dezvoltare, prin diferite forme de asistentă economică, tehnică și științifică, reprezintă astăzi o cerință fundamentală, obiectivă a vieții internaționale.Sîntem încredințați că îndeplinirea cerințelor țărilor în curs de dezvoltare exprimate la Conferința de la New Delhi poate fi asigurată prin aplicarea principiilor formulate, încă în 1964, în actul final al primei conferințe U.N.C.T.A.D., privind egalitatea, suveranitatea deplină 1 asupra resurselor naturale, nediscriminarea în relațiile comerciale dintre state. Pe această bază, credem noi, se poate lărgi cooperarea economică internațională și considerăm util să subliniem acest lucru acum, în preajma proclamării unui nou deceniu al Națiunilor Unite pentru dezvoltare.Este important ca în acest an, proclamat solemn an al drepturilor omului, să atragem din nou atenția asupra necesității creării condițiilor de bază pentru împlinirea multilaterală și asigurarea respectării plenare a

demnității persoanei umane, obiectiv primordial al preocupărilor curente ale omenirii.Exprimînd deplina solidaritate cu lupta popoarelor împotriva colonialismului și neocolonialismului, pentru libertate și independență națională, România condamnă în mod hotărît discriminările rasiale și politica de apartheid promovate de cercurile conducătoare din Rhodesia și Republica Sud-Africană, politica de asuprire colonială din Angola și Mo- zambic.Abordînd problema dezarmării, conducătorul delegației țării noastre a arătat că dacă prima decadă a dezvoltării înregistrează rezultate modice deși obiectivele propuse au fost modeste, cealaltă decadă, neproclamată, a înarmărilor, a cunoscut ritmuri fără precedent, irosindu-se imense resurse al căror volum total se ridică la cifra astronomică de 1 500 miliarde dolari. Nu se poate să nu ne preocupe faptul că în primii opt ani ai deceniului dezvoltării, unei creșteri de două miliarde de dolari în asistență îi corespunde o sporire de 60 miliarde de dolari a cheltuielilor pentru înarmare, care ating în acest an suma de necrezut de 180 miliarde dolari, și aceasta fără a se putea spune în 1968 că statele se bucură de mai multă securitate decît în 1960.Dezarmarea este în condițiile actuale o cale sigură de garantare a păcii și securității tuturor statelor lumii ' — condiții primordiale pentru înfăptuirea grandiosului proces al dezvoltării la care omul secolului nostru este îndrituit să aspire.Dezarmarea generală, în cadrul căreia acordăm prioritate dezarmării nucleare, nu se poate realiza din- tr-o dată, datorită complexității problemelor, amplorii implicațiilor sale. Aceasta este rațiunea pentru care guvernul român se pronunță pentru întreprinderea, în paralel cu eforturile pentru dezarmarea generală, a unor măsuri cu caracter parțial, tranzitoriu, care să ducă la destindere în relațiile internaționale și, în același timp, să înlesnească atingerea scopului final.în ceea ce privește problema ne- diseminării armelor nucleare, M. Malița a ■ arătat că încheierea tratatului de neproliferare — la elaborarea căruia România și-a adus, alături de alte state, o contribuție constructivă — trebuie concepută ca o etapă într-un proces neîntrerupt a cărui finalitate să o constituie realizarea unor măsuri radicale de' dezarmare.Prin tratatul de neproliferare, țările neposesoare de arme nucleare își asumă obligația de mare răspundere de a nu produce și achiziționa arme nucleare. în ' condițiile în care cursa înarmărilor nucleare urmează o curbă ascendentă pe plan calitativ și cantitativ, principiile care stau la baza tratatului de neproliferare, cît și dreptul e- gal al popoarelor la pace și securitate, reclamă ca, pînă la lichidarea totală a armelor nucleare existente — deci pînă la înlăturarea completă a amenințării nucleare — statele nenucleare să se bucure de garanții reale de securitate. în a- celași timp, aceste state să beneficieze pe deplin și nestingherit de marile avantaje ce decurg din utilizările și aplicațiile pașnice ale e- nergiei atomice, în folosul progresului și prosperității popoarelor lor.Conferința țărilor" nenucleare, care și-a încheiat recent lucrările la Geneva a pus într-o puternică lumină necesitatea înfăptuirii acestor cerințe legitime ale statelor neposesoare de arme nucleare. împărtășim convingerea că eforturile pentru înfăptuirea unor măsuri corespunzătoare cerințelor formulate de țările neposesoare de arme nucleare, îndeosebi a celor privind garantarea securității lor, asigurarea folosirii nestingherite a energiei atomice în scopuri pașnice și larga cooperare internațională în acest domeniu, alături de întreprinderea unor măsuri hotărîte de dezarmare, sînt obiective care trebuie să rămînă . în atenția O.N.U. . spre â fi urmărite cu toată perseverenta.Subliniind importanța universalității Organizației Națiunilor Unite, conducătorul delegației române a- rătat că o condiție esențială pentru a întări O.N.U. o constituie corectarea unei grave erori, repre- zentînd totodată o flagrantă injustiție și discriminare, față de unul din statele fondatoare — împiedicarea guvernului Republicii Populare Chineze de a ocupa locul ce i se cuvine ca reprezentant al Chinei la O.N.U. Este neîndoielnic că nu se pot concepe soluții durabile marilor probleme ale contemporaneității, fără participarea Republicii Populare Chineze. Apreciem că este momentul să se pună capăt acestei situații, care dăunează profund intereselor fundamentale ale organizației noastre, prin restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze în O.N.U. și în toate organismele sale și înlăturarea ciankaișiș- tilor de pe locul pe care îl ocupă în mod ilegal.în încheiere, M. Malița a menționat că România participă cu încredere la activitatea Organizației Națiunilor Unite și dorește să coopereze cu celelalte state pentru a întări prestigiul și eficacitatea a- cestei organizații.Devotată spirițului șl principiilor consfințite in Carta Organizației Națiunilor Unite, România este hotărîtă să militeze in continuare, cu toată fermitatea, pentru înfăptuirea idealurilor de pace, prietenie și înțelegere între popoare, să-și aducă întreaga contribuție la soluționarea problemelor politice, economice și sociale care preocupă astăzi pe toți membrii comunității internaționale.
★Intervenția conducătorului delegației române a fost urmărită cu deosebit interes. Principalele agenții de presă au transmis ample extrase din cuvîntare, relevînd caracterul ei constructiv și. fermitatea sublinierii adeziunii României la principiile înscrise în Carta O.N.U.

Delegația parlamentară română și-a încheiat vizita în TunisiaTUNIS 23 (Agerpres). — Delegația parlamentară română, în frunte cu președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, și-a încheiat miercuri vizita în Tunisia.La plecare, pe aeroportul Tunis- Cartagina, unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, delegația română a fost condusă de dr. Sadok Mokaddem, președinte al Adunării Naționale Tunisiene, deputați și alte persoane oficiale, înaintea plecării, Ștefan Voitec a făcut o declarație reprezentanților presei tunisiene în

care a împărtășit impresii din timpul vizitei în Tunisia, subliniind rezultatele pozitive ale convorbirilor purtate cu demnitari tunisieni Vorbitorul a evidențiat în mod deosebit contribuția actualei vizite înTunisia a delegației parlamen române, ca și a viitoarei vizitecare delegația AdunăriiTunisiene, în frunte cu dr. Sadok Mokaddem, o va România, la dezvoltarea face înde colaborare romfino-tunisiene, laadîncirea prieteniei dintre cele două țări și popoare.
Vizita în Venezuela 

a ministrului de externe 
al RomânieiCARACAS 23 (Agerpres). — Ministrul de externe al Republicii Socialiste România, Comeliu Mănescu, care se află în vizită Ia Caracas, la invitația guvernului venezuelean, a fost primit — așa cum s-a anunțat — de președintele Republicii Venezuela, Raul Leoni. în cursul convorbirii cordiale cu președintele Leoni s-a procedat la un larg schimb de păreri asupra stadiului actual al relațiilor dintre cele două țări, asupra perspectivelor dezvoltării lor și importanței deosebite pe care o au pentru cele două popoare legate nu numai prin vechi sentimente de prietenie generate de originea lor comună, ci și prin interese comune actuale de a dezvolta colaborarea în domenii cît mai vaste de activitate. Președintele republicii a exprimat dorința poporului venezuelean ca relațiile de prietenie dintre România și Venezuela, care și-au găsit expresia și în primirea deosebit de cordială făcută delegației noastre, să se întărească tot mai mult, ceea ce corespunde nu numai intereselor celor două țări, ci și cauzei păcii și prieteniei între popoqre. El a transmis un salut călduros președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și poporului român. La rîndul său. Corneliu Mănescu a transmis un salut cordial președintelui Republicii Venezuela din partea tovarășului Nicolae Ceaușeșcu,în cursul convorbirii au fost discutate și unele probleme internaționale de interes reciproc, relevîndu-se faptul că deosebirile în ceea ce privește orînduirea de - stat nu constituie un obstacol în calea unei colaborări tot mai strînse între state în domeniile economic și cultural, precum și în alte domenii, în interesul statelor respective, al cooperării internaționale și progresului general.Reinaldo Leandro Mora, ministrul de interne. însărcinat și cu relațiile externe, a oferit un dejun în cinstea ministrului de externe român. R. L. Mora a subliniat că această Drimă vizită a unui ministru de externe al României, ca și cea recentă a vicepreședintelui Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădulescu, constituie evenimente de o deosebită importanță în istoria relațiilor dintre cele două țări. El și-a exprimat dorința și încrederea că aceste relații vor cunoaște astfel o dezvoltare și mai mare, contribuind la apropierea dintre cele două state și popoare. Corneliu Mănescu a relevat că România este animată de aceleași năzuințe de 

a dezvolta relații bilaterale în do

menii cît mai largi de activitate. Prietenia manifestată de popoarele Americii Latine față de poporul român, a spus el, trebuie întărită dezvoltată prin acțiuni concrete în domeniile economic, cultural, științific și în alte domenii, pentru a secrea o bază stabilă unor relații maistrînse, în interesul celor două țări, al destinderii internaționale.în semn de omagiu la adresa poporului venezuelean, Corneliu Mănescu, însoțit de ambasadorii M. Ocheană și C. Bărbulescu, a depus coroane de flori la mormîntul lui Simdn Bolivar, eroul național al Ve- nezuelei, conducătorul luptei armate pentru eliberarea de sub jugul spaniol.

Cu prilejul Zilei 
forțelor armate 

ale României
Varșovia. Cu prilejul Zilei forțelor annate ale Republicii Socialiste România, colonel Nicolae Mandache, a- tașat militar, aero și naval la Varșovia, a avut întîlniri cu ostași și o- fițeri ai armatei poloneze din unități ale garnizoanelor Lublin și Skiemiewice.La Casa armatei din Varșovia a fost prezentat un program artistic susținut de un ansamblu militar polonez.

★

La Sofia a avut loc o festivitate la care au participat ofițeri și ostași ai garnizoanei din capitală și funcționari superiori din Ministerul Apărării Populare. A luat parte Nicolae Blejan, ambasadorul României în R. P. Bulgaria.
★

La Phenian a avut loc o festivitate, la care au participat ostași și ofițeri ai Armatei populare coreene. Cu această ocazie, generalul maior Kim Keun Sam și atașatul militar al țării noastre la Phenian, căpitan de rangul II Voicu Petru, au rostit cuvîntări. A urmat prezentarea unor filme documentare românești.
★

Londra. Atașatul militar român la Londra, It. col. Vasile Olaru, a oferit în saloanele ambasadei o gală de filme urmată de cocteil la care au participat generali și ofițeri superiori din Ministerul Apărării al Marii Britanii, reprezentanți ai Foreign Office, membri ai corpului diplomatic.

Convorbirile de la Paris

încetarea 
bombardamentelor 

asupra R.D. Vietnam- 
cerință imperioasăPARIS, 23 (Agerpres). — Miercuri a avut loc la Paris cea de-a 27-a ședință în cadrul convorbirilor oficiale dintre delegațiile R. D. Vietnam și S.U.A.în cuvîntarea rostită la această ședință, șeful delegației nord-viet- nameze, ministrul Xuan Thuy, a subliniat că sprijinirea de către S.U.A. a guvernului marionetă Thieu-Ky în Vietnamul de sud nu va fiice decît să întîrzie și mai mult soluționarea politică a problemei vietnameze, în continuare, ministrul nord- vletnamez a arătat că „în ultimele cinci luni, ca de altfel de mai mulți ani, poporul vietnamez, guvernul R.D. Vietnam și opinia publică Internațională cer cu insistență ca Statele Unite să înceteze în mod necondiționat bombardamentele și- toate celelalte acte de război asupra teritoriului R. D. Vietnam, pentru a se putea crea premisele discutării altor probleme care interesează cele două părți. în momentul de față, a spus în încheiere Xuan Thuy, această cerință a devenit și mai imperioasă în întreaga lume. Statelor Unite, care refuză să accepte această soluție, le revine întreaga răspundere".In intervenția sa, șeful delegației americane, ambasadorul Averell Harrimann, a reafirmat din nou că poziția Statelor Unite în ce privește soluționarea problemei vietnameze nu s-a modificat. El a insistat și cu acest prilej asupra mult discutatei probleme a reciprocității care, după cum se știe, a fost respinsă de la bun început de delegația nord- vietnameză.

ȘEDINȚA PREZIDIULUI C. C. 
AlP.C. DIN CEHOSLOVACIAPRAGA 23 (Agerpres). — In ședința sa din 22 octombrie, Prezidiul C.C.’ al P.C. -din Cehoslovacia a discutat unele probleme legate de pregătirea viitoarei plenare a Comitetului Central. Prezidiul a aprobat principiile „Propunerii cu privire la poziția și rolul Biroului C.C. al P.C. din Cehoslovacia în conducerea activității de partid în regiunile cehe", care va fi supusă spre discutare plenarei C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Prezidiul a discutat,, de asemenea, proiectul de constituire a Consiliului Apărării Statului, ca organ central de stat pentru soluționarea principalelor probleme în domeniul apărării. în cadrul aceleiași .ședințe a fost aprobat proiectul programului de dezvoltare a diviziunii socialiste internaționale a muncii și activității R.S.C. în cadrul C.A.E.R.Prezidiul a discutat concluziile care decurg din relațiile P.C. din Cehoslovacia cu partidele comuniste și muncitorești. S-a constatat că interesele naționale și internaționale ale P.C. din Cehoslovacia cer o participare activă la clarificarea principalelor probleme politice ale mișcării comuniste mondiale și ale dezvoltării tuturor formelor de contacte bi și multilaterale cu celelalte partide comuniste, în special cu partidele comuniste din țările socialiste.zambia Anul patrual independenței

A devenit o tradiție ca în fiecare an, la 24 octombrie, popoarele lumii să sărbătorească Ziua Națiunilor Unite. Este ziua în care, în urmă cu 23 de ani, a intrat în vigoare Carta O.N.U. — actul de naștere al Organizației Națiunilor Unite, document fundamental al cooperării internaționale.Născută într-o perioadă grea, cînd nu amuțise încă vuietul ultimelor încleștări ale celui de-al doilea război mondial, cînd ruinele orașelor și așezărilor distruse mai fumegau. Organizația Națiunilor Unite și-a propus ca sarcină principală să militeze pentru ca generațiile viitoare să fie izbăvite de flagelul războiului, să contribuie la crearea condițiilor necesare omenirii pentru a se putea consacra muncii pașnice, constructive. Crearea O.N.U. a dat expresie, dorinței de a asigura preponderența dreptului asupra forței și arbitrariului, de a se introduce un cod de conduită rațională în relațiile dintre state.Carta O.N.U. a pus la baza activității organizației principiile fundamentale ale dfeptului internațional contemporan : egalitatea suverană a statelor, neamestecul în treburile interne, respectarea suveranității și integrității teritoriale, obligația de a nu recurge la amenințarea cu forța sau folosirea ei. reglementarea prin mijloace pașnice a oricăror diferende internaționale și îndeplinirea cu bună credință a obligațiilor asumate. Mai actuale ca oricînd, așa cum o arată și dezbaterile de politică generală, din cadrul actualei sesiuni a Adunării Generale, aceste principii reprezintă o condiție sine qua,,non pentru pacea și securitatea popoarelor. Cei 23 de ani de existență a O.N.U. arată că ori de cîte ori aceste norme au fost respectate și și-au găsit locul lor firesc în relațiile dintre state, înțelegerea și pacea au triumfat și, dimpotrivă, cînd au fost încălcate, s-au produs situații care au afectat atît interesele vitale ale unor popoare, cît și securitatea generală a lumii.Exprimînd transformările profunde care au avut loc pe harta politică a lumii în ultimele două decenii, numărul membrilor orga

nizației a crescut. Dacă în 1945, Ia înființarea sa, O.N.U. cuprindea 51 de state, astăzi numărul statelor membre se ridică la 125, în marea lor majoritate state care și-au do- bîndit recent independenta.Cu toate acestea, O.N.U. nu corespunde pe deplin concepției de universalitate, care a stat la baza creării sale, realizarea acestei universalități continuînd să rămînă una din cerințele fundamentale ce stau în fața organizației. In această ordine de idei, restabilirea drepturilor legitime la O.N.U. ale R. P Chineze, stat fondator al organizației, ar fi de natură să sporească rolul organizației, capacitatea ei în ce privește rezolvarea problemelor arzătoare ale omenirii. Este necesară, de a- semenea, primirea în O.N.U. a celor două state germane, R. D. Germană și R. F. a Germaniei..în cei 13 ani de cînd este me’ (a bră a O.N.U., România a adus a 5 contribuție activă, în spiritul țw. 'tă~ cipiilor Cartei, la promovarea r'rilor organizației. Consecventă politicii sale externe de pace, de întărire a prieteniei și colaborării multilaterale între state, țara noastră a depus și depune, alături de toate țările iubitoare de pace, eforturi perseverente pentru ca O.N.U. să răspundă misiunii pentru care a fost creată. Poziția reprezentanților României în decursul anilor s-a bucurat de o largă apreciere, iar inițiativele țării noastre au întrunit adeziunea și sprijinul reprezentanților multor state ale lumii, înscriindu-se în cadrul unor eforturi susținute îndreptate spre menținerea păcii și securității în lume.Devotată spiritului și principiilor consfințite în Cartă, tara noastră este hotărîtă să militeze și de acum ’ înainte cu toată fermitatea pentru înfăptuirea idealurilor de pace si prietenie între popoare, pentru instaurarea unui climat de largă cooperare internațională, pentru îndeplinirea scopurilor nobile în vederea cărora a fost creată Organizația Națiunilor Unite.
, Radu BOGDAN

Capitala Zambiel, Lusaka, poartă numele unui vestit vînă- tor de elefanți. Locul pe care se ridica odinioară satul neînfricatului vînător, șef al tribului Lenge, este astăzi un oraș modern. în decurs de numai un deceniu și jumătate, populația sa a crescut de aproape cinci ori. Dezvoltarea capitalei zambiene se datorează în bună măsură amplasării la intersecția unor Importante căi de comunicație. Pentru a nu aminti decît pe cea principală, menționăm că prin Lusaka trec magistrala transcontinental nord—sud.Principalul produs de export al Zambiei este cuprul, această țară fiind a doua producătoare de cupru din lume. De altfel, prelucrarea aramei pe meleagurile zambiene se face din timpuri străvechi.Printre primele măsuri luate de guvernul zambian după proclamarea independentei au fost acelea menite să asigure trecerea acestei importante bogății în proprietatea statului.în ce privește dez-

voltarea economică generală a țării, în 1965 produsul brut a crescut cu 38 la sută față de anul precedent, iar în 1966 producția de mărfuri a fost mai mare cu 10 la sută decît în 1965. Același ritm s-a înregistrat și anul trecut. Zambia își poate finanța singură planurile de dezvoltare, avînd un venit anual de peste 160 milioane de lire sterline, care se datorează valorificării cuprului pe piața mondială. A- ceastă situație a permis ca în cadrul primului plan de dezvoltare să se treacă la ridicarea unor importante obiective industriale. în scurtul timp care s-a scurs de la a- plicarea acestui plan (în 1966) s-au construit o serie de fabrici de materiale de construcție, de asamblat automobile, de prelucrare a maselor plastice, de confecții, o rafinărie de zahăr, vede mari rîul tante făcut și exploatarea mine de cărbuni.Eforturi însemnate sînt depuse pentru

agențiile de presădezvoltarea și diversificarea producției a- gricole. S-au luat măsuri pentru dezvoltarea învățămîntului, construindu-se numeroase școli.Pe plan extern, Zambia militează pentru eliminarea definitivă a colonialismului de pe continentul a- frican. Totodată, guvernul zambian se pronunță împotriva regimurilor rasiste' din sudul continentului. Paralel cu această politică, Zambia depune eforturi pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările lumii. în scopul unei mai bune cunoașteri reciproce, al dezvoltării relațiilor de prietenie dintre Republica Socialistă România șl Republica Zambia, între cele două țări s-au stabilit relații diplomatice.Cu prilejul împlinirii a patru ani de la proclamarea independenței Zambiei, poporul român urează poporului zambian noi succese în eforturile sale pentru consolidarea independentei naționale, pentru dezvoltarea economică, pentru prosperitate și pace.
A. BUMBAC

Planul pre- construirea unei hidrocentrale pe Kafue. Impor- investiții s-au In descoperirea unor

Pmiîdiil socialist dm Japonia a dat publicității o declarație de protest față de încheierea între Japonia și Statele Unite a unui memorandum privind accesul submarinelor atomice americane în porturile japoneze.In cadrul ședinței cabinetului francez,care a avut lo° miercuri, președintele de Gaulle a făcut o declarație asupra politicii externe a Franței, reafirmînd ho- tărîrea de a continua politica destinderii internaționale.Leonid Brsjnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Nikolai Podgomîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, au primit din partea C.C. al P.S.U.G., a Consiliului de Miniștri și a Camerei Populare a R.D.G. o telegramă de

transmit:
mulțumiri per'ru felicitările adresate cu prilejul celei de-a 19-a aniversări a proclamării Republicii Democrata Germane.La Budapesta a fost semnat un nou acord între R. P. Ungară și Finlanda cu Privire la schimbul de mărfuri pînă în 1973. Acordul prevede ca cele două părți să aplice reciproc clauza națiunii celei mai favorizate 'în ceea ce privește tarifele vamale, plățile și taxele în comerțul dintre ele. (M.T.I.).Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Germane » protestat într-o declarația împotriva faptului că între 27 octombrie și 2 noiembrie urmează să aibă loc în Berlinul occidental consfătuiri ale miniștrilor vest-getmani și sesiuni ale aproape tuturor comisiilor Bundesta- gulu.. în declarație se arată că R.D.G. va respinge orice încercare de a se modifica statutul de entitate politică independentă al Berlinului occidental.
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