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Reamintind că sarcina fundamentală subliniată de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului în domeniul investițiilor este gjieea de a se respecta cu strictețe termenul de dare în funcțiune a noilor obiective și capacități de producție, trebuie să precizez că ea are o deosebită semnificație pentru întreprinderile și șantierele județului Cluj — întrucît cea mai mare parte a lucrărilor de investiții începute în; perioada anterioară au termen de dare în exploatare chiar în anul acesta. în trei trimestre, din 
volumul total de investiții s-a reali
zat aproape 70 la sută din planul 
anual, iar la constracții-montaj — 
77,5 la- sută. Deci, rezultatele .valorice ar fi acceptabile — ■ aceeași evoluție pozitivă fiind consemnată și în lunile octombrie-noiembrie. Care este, însă, situația respectării termenelor planificate pentru noile obiective și capacități de producție ?’. Comparativ cu anii trecuți, datori- $ eforturilor conjugate ale beneficiarilor, proiectanților, constructorilor și montorilor, ale titularilor de investiții, în acest an rezultatele sînt 
mult mai bune : o serie de impor
tante noi lucrări și obiective au fost 
realizate la termene mai scurte de
cît cele prevăzute, la unele din ele 
atingîndu-se mai repede capacitățile 
de producție proiectate, iar altele se 
apropie cu pași repezi de ele. Efectele pentru economia națională sînt dintre cele mai salutare, deosebit de eficiente. De pildă, intrarea în funcțiune în trimestrul III al acestui an, în loc de semestrul II din 1969. a celor două linii tehnologice pentru dezintegrarea și spălarea nisipului metalurgic cu o capacitate de 500 mii tone/an, la întreprinderea minieră Cluj, a permis realizarea unei producții suplimentare de peste 8,6 milioane lei. La Fabrica de piele și încălțăminte, din sporul de 2,5 milioane perechi încălțăminte prevăzut să se obțină în trimestrul IV ' din acest an, 800 000 perechi s-au fabricat înaintea acestui termen, structorii aducînd un sebit la darea în exploatare, devreme, a secțiilor noi. Capacitatea de a se produce 500 tone utilaj textil Ia uzina „Unirea" a fost pusă în funcțiune cu trei luni mai devreme.

con- aport deo- mai

municipale și orășenești
de partid

Sîmbătă au avut Ioc conferințele pentru dări de seamă și alegeri ale organizațiilor municipale sau oră
șenești de partid Pitești, Călărași, Sf. Gheorghe, Piatra Neamț, Satu Mare, Focșani, Giurgiu, Tg. Jiu, Sighi
șoara, Dej, Odorhei, Curtea de Argeș, Făgăraș, Medgidia, Cimpulung Muscel, Reghin, Fetești, precum și ale 
sectoarelor 2 și 7 din municipiul București, în cadrul cărora au fost alese noile organe de conducere și 
delegații la conferințele județene de partid.

Desfășurindu-se în atmosfera plină de avînt creator cu care masele înfăptuiesc vastul și multilateralul 
program de înflorire a patriei, de perfecționare a conducerii întregii vieți sociale elaborată de Congresul 
al IX-Iea și Conferința Națională a P.C.R., conferințele pentru dări de seamă și alegeri au prilejuit generali
zarea experienței pozitive, analiza în spirit critic și autocritic a activității desfășurate de organele și orga
nizațiile de partid, de stat, economice, obștești. Caracterizate prin spirit de lucru și exigență partinică, prin 
dezbaterea aprofundată a principalelor probleme ale activității social-economice, conferințele de alegeri au 
trasat prin hotărîrile adoptate jaloanele activității de viitor, au stabilit modalitățile de soluționare eficientă 
a sarcinilor actuale și de perspectivă.

Expresie a dezvoltării continue a democrației interne de partid, a muncii și conducerii colective, con
ferințele pentru dări de seamă și alegeri contribuie la ridicarea la un nivel mai înalt a întregii activități a 
organizațiilor de partid, Ia creșterea rolului lor conducător, la sporirea răspunderii cadrelor de partid și de 
stat în îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

Telegramele adresate de conferințele de alegeri 
Ceaușescu, au exprimat adeziunea deplină, entuziastă 
litica internă și externă a partidului, pusă în slujba 
cauzei socialismului și păcii, au dat glas hotăririi lor 
xist-leniniste a partidului.

Publicăm relatări privind desfășurarea unor

Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii față de po- 

intereselor fundamentale ale poporului român, ale 
de a-și consacra toate forțele înfăptuirii politicii mar-

conferințe pentru dări de seamă și alegeri.

iar la fabrica de tricotaje „Someșul", în cazul capacității de 40 000 perechi tricotaje pe an, termenul a fost devansat cu 2 luni. Lista poate continua cu exemplul întreprinderilor „România muncitoare", stației pilot Aghireș, întreprinderii de prefabricate din Turda și altele. De altfel, țin să precizez că toate capacitățile industriale planificate a fi date în folosință în cele trei trimestre ale anului acesta și înscrise în listele de titluri, precum și cele nominalizate în listele de acțiuni au fost realizate la termenele prevăzute — la multe din ele începînd să se atingă unii din indicatorii tehnico-economici stabiliți în proiecte.însă, „gr.osul" obiectivelor și capa
cităților industriale din județul nos
tru au termen de punere în funcțiu
ne în ultimul trimestru, ceea ce ridică probleme deosebite în fața factorilor cu responsabilități în domeniul investițiilor, dacă ținem seama că la unele din ele se prefigurează greutăți evidente, precum și pericolul de a nu fi date în exploatare. De piidă, la trăgătoria de oțel tare-2 de la uzina „Industria sîrmei" din Cîm- pia-Turzii, ritmul de lucru realizat de întreprinderea construcții- montaje pentru industria chimică este nesatisfăcător. Cine poartă vina

Sectorul 7
București»

Orașul
*

Sf. Gheorghe

(Continuare în pag. a III-a)

Ieri, în sala de festivități a liceului „Nicolae Bălcescu", s-au desfășurat lucrările Conferinței organizației de partid a sectorului 7 din Capitală.în darea de seamă prezentată de tov. Gheorghe 
Drăgan, prim-secretar al comitetului de partid al sectorului, s-a relevat că în ultimii doi ani economia sectorului a cunoscut un continuu proces de dezvoltare și perfecționare; au fost construite și date în folosință noi obiective industriale, dotate cu utilaj industrial modern. Comparativ cu perioada corespunzătoare- a- anului- 1967. industria din acest sector al Capitalei a realizat un ritm de creștere de 13,1 la sută, urmînd să se asigure pînă în 1970 o creștere a volumului producției globale de 68.1 Ia sută față de anul 1965. Acțiunea inițiată de conducerea partidului pentru promovarea largă a cuceririlor științei moderne, pentru perfecționarea continuă a organizării producției și a muncii a determinat o puternică efervescentă în toate întreprinderile, a scos în evidentă rezerve însemnate pentru îmbu-

Al. POPESCU

In perioada care s-a scurs de la ultima conferință de partid, orașul Sf. Gheorghe a cunoscut importante transformări înnoitoare : s-a dezvoltat industria, s-a intensificat activitatea social-culturală, gos- podăresc-edilitară. Faptul că orașul Sf. Gheorghe a devenit reședința noului județ Covasna a ridicat în fața organizațiilor de partid, a comitetului orășenesc probleme noi, complexe.Darea de Seamă prezentată de tov. Carol Lorîncz, secretar al comitetului orășenesc de partid, a reliefat faptul că, deși mult sporite față de anul trecut, sarcinile de. plan în întreprinderile orașului au fost îndeplinite și depășite. Totodată, îri primele zece luni ale anului, investițiile au fost îndeplinite în proporție de aproape 80 la sută din prevederile întregului an. Evidențiind laturile pozitive, darea de seamă nu a trecut cu vederea unele neajunsuri din munca de partid, enunțînd totodată măsuri menite să contribuie la ridicarea eficientei întregii munci de partid, la creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid.Referindu-se la necesitatea îmbunătățirii stilului muncii de partid, tov. Petre Buda. inginer șef ad-
Nicolae MOCANU

(Continuare în pag. a III-a) (Continuare în pag. a Tll-a)
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PLAN Șl CONTRACT
In cercetarea științifică

In aceste zile se desfășoară în institute de cercetări analize ale activității pe anul în curs și se definitivează planurile tematice pe anul viitor. Este un bun prilej de reconfirmare a strînsei legături intre criteriile de alcătuire a planului de cercetare și obiectivele Viitoarele programe științifică trebuie cepute . corespunzător organizare laborării baza contractelor, care reprezintă — în condițiile unei aplicări corespunzătoare — un mijloc de stimulare și progres pentru întreaga știință și tehnică românească. Fiind vorba de introducerea unui sistem de finanțare în mare măsură nou. se impune cu atît mai mult precizarea și respectarea unor criterii ce trebuie să stea la temelia alcătuirii planurilor tematice.După cum se știe, „convențiile" sau „protocoalele" de colaborare între institute și fabrici sau direcții generale rămîneau în mare măsură formale. deoarece chiar nerespectarea clauzelor sau a termenelor nu avea drept consecință decît... o amînare a soluționării problemelor, motivată prin „cauze obiective". Spre deosebire de aceste convenții, contractele între cercetare-beneficiar pot întări spiritul reciproc de răspundere al partenerilor, căci fiecare parte este interesată să nu ia în studiu decît lucrări realizabile si să nu amîne rezolvarea, deoarece aceasta s-ar reflecta în dezavantaje economice si în scăderea remunerației sau primei

investigațiilor, de activitate să fie con- noii etape de experimentală a co- cercetării cu producția pe

Dr. ing. Alfred SAVU
șef de secție la Institutul de cercetări 

alimentare

pentru persoanele direct răspunzătoare. Consider, de aceea, pozitiv faptul că se vor stabili obligațiile contractuale ale întreprinderii de a asigura condițiile necesare experimentării noilor soluții elaborate de cercetare (materii prime, mijloace tehnice și chiar personal pentru verificarea în practică a unor rezultate). Aceasta va accelera aplicarea soluțiilor în producție, etapă esențială în colaborarea institut-beneficiar. La rîndul lor, cercetătorii sînt determinați să urmărească cu mai multă consecventă toate fazele succesive ale cercetărilor. considerîn- du-le în special sub prisma eficientei aplicative. Implicit. în a- cest fel se vizează o maximă valorificare a potențialului inteligenței creatoare și o justă folosire pe parcurs a resurselor tehnice disponibile. Se va crea. în același timp, o barieră, atît tendințelor de rutină în cercetare, cît și speculațiilor științifice fără contribui și materială a cercetătoricare contribuie la realizări : de pildă. prin înlocuirea primelor, obținute actualmente periodic și „auto-
obiect. La aceasta vor noile forme de stimulare specialiștilor, nu numai ci și din producție.

mat", cu premii și cote-parte din efectul economic rezultat prin aplicarea cercetărilor.Pentru stabilirea unui plan tematic de cercetare iust și echilibrat, cred că un criteriu primordial în cercetarea departamentală îl constituie legarea strînsâ a preocupărilor institutelor de problemele actuale ie dezvoltare ce frămîntă producția. în vederea obținerii unui efect social-economic maxim, în cel mai scurt timp posibil. Aceasta presupune o corectă viziune de ansamblu asupra domeniului științific și sectorului de producție respectiv, o strategie a investigației. clar concepută încă din faza alegerii problemelor și includerii loi în plan. Este apoi necesar a detașa din totalitatea temelor posibile pe cele de cea mai mare actualitate și stringentă, care să asigure pe cît posibil desfășurarea ciclului cercetare — proiectare — execuție — aplicare în cel mult 2—3 aniPersonal, consider că pot fi dăunătoare tendințele de absolutizare sau exagerările. în sensul că sistemul contractual ar presupune neapărat satisfacerea oricărui ..client" și deci a oricărei solicitări. Din .moment ce beneficiarul „plătește" — susțin unii — institutul este dator să încheie contractul. Dar oare într-o astfel de situație nu ar rezulta că un institut de cercetări trebuie să accepte orice temă ? Chiar și temele minore sau de acum rezolvate în alte locuri, sau cele pe ca.re laboratorul uzinal al întreprinderilor le-ar putea soluționa
(Continuare în pag. a V-a)
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Surorile cosmice
pe litoral

Nicăieri ca în 
preajma mării cerul 
nu pare atît de senin, 
soarele atît de incan
descent, cerul nocturn 
atît de calm șl atît de 
plin de mistere ce se 
cer descifrate. Nică
ieri ca aici nu îmi pa
re atît de puternică a- 
tracția boitei celeste. 
Poate tocmai de a- 
ceea inițiativa con
struirii unui Complex 
astronomic popular — în apropierea Mării 
Negre, undeva între 
Mamaia și Constanța 
— mi s-a părut ne
spus de firească.

Astronomul ascuns 
în fiecare dintre noi 
va avea aici posibili
tatea unei inițieri i- 
nedite. Fiindcă — pentru prima oară în tara 
noastră — observato
rul va fi însoțit de 
un planetarium. Azi se 
lucrează la clădirea 
lui — un cilindru de 
beton și cărămidă, cu 
cîteva încăperi anexă 
de forme destul de 
neobișnuite. Tn vară, 
totul va fi terminat, 
aparatura montată.

Atunci, fiecare vizi
tator va putea asista 
aici. în numai cîteva 
minute, la 
uimitor 
corpurilor 
spațiu. Va
vizitator în sala cir
culară, se va instala 
intr-unui dintre scau
nele comode amplasa
te în jurul aparatului 
din centru. In timp ce 
în sală se va lăsa în
tunericul. el va pă
trunde. treptat, intr-o 
noapte ireală. Va a- 
sista, rînd pe rînd, la 
apariția „primelor 
stele" — a tuturor 
constelațiilor vizibile 
ale cerului, a.poi la a- 
pariția Soarelui, a 
discului Lunii, a pla
netelor. Va urmări, 
proiectate pe cupola albă de deasupra 
cer sui generis

1

spectacolul 
al mișcării 
cerești în 
intra, acest

a-

lunecările pe orbită : 
mișcările care necesită 
zile, zeci, sute șl chiar 
mii de ani se vor pro
duce în numai cîteva 
minute. Vizitatorul va 
reintra, apoi, treptat, 
în lumina zilei. Și va 
fi urmărit de specta
colul acesta grandios 
— pe plajă, în apă — 
pînă seara iîrziu, cînd 
va reveni, de data a- 
ceasta sub cupolă sau 
pe terasa 
rului; aici va reface, 
cu totul la alt nivel 
(știe deja atîtea, are la 
indemînă un telescop 
ce mărește de a- 
proape 375 de ori!) 
istoria astronomiei. Va 
descoperi singur mun
ții din Lună. Steaua 
Polară, miile de stele 
ale Căii Lactee, gala
xiile îndepărtate. Va 
reveni poate și a doua 
zi, la . Stația de obser
vație solară — cel 
de-al treilea obiectiv 
din ■ cadrul complexu
lui astronomic — în 
încăperea întunecată 
în care lumina soare
lui captată de celosta- 
tul polar, trecînd 
printr-o lunetă. se 
proiectează pe un e- 
cran în forma 
disc de peste un 
tru. Se va iniția 
fel — vizitatorul 
tru — pe drumul 
„muzica sferelor" 
cucerirea Cosmosului 1

Nu departe de locul 
unde se înalță com
plexul astronomic, de 
cealaltă parte a arte
rei largi care leagă 
Constanța de Mamaia, 
chiar pe- malul mării, 
s-a ridicat — pînă Ia un stadiu foarte a- 
propiat de cel final — un alt obiectiv. Este 
vorba de centrul hi- 
drometeorologic de pe 
litoral. Acest centru 
face parte din rețeaua 
hidrometeorologică re
publicană. dar este în 
același timp unul din 
punctele de observație

Observato-

unui 
me 
ast- 
nos- 
spre 

. spre

incluse în programul 
Organizației Meteoro
logice Mondiale.

Spațioasele terase 
ale construcției princi
pale, situate la dife
rite- niveluri, pot in
duce în eroare. Este 
vorba tot de un „ob
servator". Dar nu de 
un observator astro
nomic ci de unul le
gat de fenomene ale 
naturii mai apropiate, 
mai cunoscute houă ; 
fenomene mai impor
tante pentru activita
tea zilnică a oameni
lor de pretutindeni și 
mai ales a navigato
rilor, a agricultorilor 
dobrogeni. El va fi în 
curînd dotat cu cel 
de-al treilea radar 
meteorologic din țara 
noastră. Noul obiectiv 
va fi însă și un fel. 
de „casă a apelor". 
El va adăposti unită
țile de cercetare și proiectare — din a- 
'ceastă parte a țării — 
ale Comitetului de 
Star al Apelor.

Peste cel mult două 
luni, fîșia aceasta de 
țărm va cunoaște din 
plin efervescența acti
vităților hidrometeoro- 
logice. Sub aripile te
raselor. în încăperile 
destinate diverselor 
studii și proiecte va 
începe o

. activitate 
tor.

Complex 
centru 
logic, institute de cer
cetări oceanografice.. 
Prin ele. prin aceste 
realizări recente, țăr
mul Mării Negre ca
pătă o novă însufleți
re. se îmbogățește cv 
moderne sălasuri ale 
cunoașterii științifice. 
Tăcutele pământuri 
sarmatice se înfrățesc 
mai strips cu stelele, 
valurile, vânturile. Și 
toate se supun omului 
— sluii.nd.u-l

minuțioasă 
de labora-

astronomic, 
hidrometeoro-

Natalia STANCU

Șl SENTIMENTE 

AL TEATRULUI 
LIRIC ROMÂNESC

Totdeauna au existat în muzică momente importante în care com
pozitorii au fost chemați să-și spună cuvîntul pe deplin in viața spiri
tuală a țării. Mijloc de expresie complex, cu puternică vibrație în 
rîndurile publicului, accesibil — opera a fost de la nașterea sa un gen 
fertil, prin care s-au pus probleme acute de vitală importanță. Este 
cert că, fiind oglinda epocii, operei îi sînt deopotrivă proprii sen
timentele omului, profilul său sufletesc, ca și cuceririle, mijloacele noi 
de expresie. Nume de rezonanță în Istoria muzicii române au impus 
gentil operei noastre contemporane, au subliniat valențe ncbăhnite. 
Universul spiritual al omului contemporan, trecutul patetic al țării, 
idealurile, năzuințele poporului devin izvoare vii de inspirație, care pot 
fertiliza un repertoriu original menit să îmbogățească arta românească, 
să o impună în contextul muzicii universale. Dramaturgii, compozitorii 
au în față teren vast de investigație.

DORU POPOVICI:
■...... . ............. ii,,.,.............    '

Originalitatea 
națională 

în creația de operă
Aruncînd o privire generală asupra creației muzicale contemporane din țara noastră, vom putea constata un progres în foarte multe domenii. Ne referim la muzica corală, unde madrigale și poeme dramatice realizate cu o puternică forță emoțională au intrat în repertoriul permanent al marilor ansambluri. Ne referim și la muzica de cameră și simfonică, ramură în care nenumărate sonate, trio-uri,cvartete, suite simfonice, simfonii, poemesimfonice, atrag atenția prin meșteșugulcreator cu care au fost concepute. In ultimele două decenii, cantata și oratoriul românesc au cunoscut poate cea mai puternică dezvol-. tare.Fără a nega reușitele teatrului liric din zilele noastre — și ne referim la operele inspirate din lupta poporului pentru libertate scrise de Gheorghe Dumitrescu, Tudor Jar- da, Norbert Petri, la operele și baletele pentru copii aparținînd lui Max Eisikovici, Cornel Trăilescu, Laurentiu Profeta sau la operele inspirate din teatrul universal semnate de Pascal- Bentoiu, — trebuie șă admitem că acest gen, foarte important. tocmai prin

caracterul său larg accesibil, nu s-a dezvoltat atît de armonios ca și celelalte domenii pe care le-am amintit. Cu decenii în urmă s-au scris „Oedip" de George Enescu, expresie fidelă și genială a clasicismului structural al psihicului românesc, „Năpasta" de Sabin Drăgoi și „O noapte furtunoasă" de Paul Constantinescu, diptic care tălmăcește, în cadrele aparent limitate ale . discursului muzical, cu multă originalitate și o densă expresie, teatrul marelui Ion Luca Caragia- le. Și cred că nu exagerăm considerîrid a- ceste deosebit de inspirate compoziții destinate teatrului liric ca alcătuind „tripticul de aur" al operei autohtone sau, cu alte cuvinte, marile coordonate de unde creatorii de azi vor trebui să pornească în viitor, pre- luînd o tradiție solidă, pe care să o înalte ca pe un templu nou, construit pe fundamentul viabil al unui templu vechi.De ce nu putem vorbi în ultima vreme de un real progres al operei noastre — nu sub raportul interpretativ, ci sub acela al creației propriu-zise ? In primul rînd trebuie să nu uităm că opera a fost, este și va fi indisolubil

legată de libret. Credem că s-ar putea stimula acest gen prin organizarea unor concursuri speciale, care să ceară scriitorilor noștri librete închegate, care să conțină „dimensiunea seriosului" și să reflecte adîne marele univers al artei noastre : OMUL.Desigur că dorim opere ample, care să preia în mod creator marile atribute ale operei clasice din care cantabilitatea generoasă de un suflu larg ce vibrează în perfectă con- lordanță cu omenescul nu poate lipsi, opere cu sensuri multiple. dar în secolul nostru cîștigă teren șl genul de operă scurtă. Acestea pot fi combinate cu balete, fie clasice, fie contemporane, care atrag atenția în mai mare măsură publicului, oferind un spectacol ce se prezintă mai direct, sub raportul vizual șî auditiv, datorita unei altfel de sinteze între arte, obținută în acest caz mai aparte printr-o mai tainică fuziune. Radio- 
țțifuzijines și mai ales televiziunea pot asigura răspîndirea acestora în condiții prielnice. Dacă radiodifuziunea a stimulat crearea unor asemenea opere scurte, cu regret trebuie să afirmăm că televiziunea neglijează încă acest aspect. Să sperăm că vom ajunge, printr-o judicioasă colaborare. să înlăturăm acest „obstacol", care — după părerea semnatarului acestor rînduri — este departe de a nu fl de trecut.Un exemplu pozitiv îl oferă studioul Operei române din Capitală, unde succesele dobîndî- te de opere concise și de baletele concepute
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Telegrame
COMITETULUI CENTRAL AL 

PARTIDULUI MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR
BUDAPESTA

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist 
din Ungaria, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al comuniștilor și întregului popor român, vă transmitem dum
neavoastră, tuturor membrilor de partid și poporului frate ungar cele 
mai cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc.

în cei 50 de ani de existență, partidul dumneavoastră, sub steagul 
marxism-leninismului, a organizat lupta clasei muncitoare, a forțelor 
democratice și patriotice pentru apărarea intereselor fundamentale ale 
maselor populare, împotriva exploatării burghezo-moșierești și a fascismu
lui, pentru libertate, democrație și socialism.

Ne bucurăm de succesele remarcabile pe care, după cucerirea puterii 
politice, poporul ungar, sub conducerea partidului său comunist, le-a 
obținut în opera de construire a socialismului, în dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie 
șl colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar, dintre Republica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară se vor dezvolta continuu, pe baza marxism- 
leninismului și internaționalismului socialist, spre binele popoarelor 
noastre, în interesul unității țărilor socialiste și mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al cauzei socialismului și păcii.

De ziua acestei sărbători, vă urăm dv., dragi tovarăși, întregului 
partid, noi succese în activitatea consacrată înfloririi Republicii Popu
lare Ungare, bunăstării și fericirii poporului ungar.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți mulțumiri cordiale din partea Consiliului de Stat 
șl a mea personal pentru felicitările și urările transmise cu ocazia celei 
de-a 50-a aniversări a redobîndirii independenței Poloniei.

Folosindu-mă de acest prilej, vă transmit dumneavoastră, Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România și poporului frate român urări 
de succese în construirea socialismului și dezvoltarea pe mai departe a 
patriei, în întărirea unității statelor socialiste, spre binele cauzei progre
sului și păcii îrt Europa și în lume.

MARIAN SPYCIIALSKI 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone, 

mareșal al Poloniei
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operă a întregului nostru popor
Actul istoric de la 1 decembrie 1918 — proclamarea de către Adunarea Națională de la Alba lulia a unirii Transilvaniei cu Româ

nia — q constituit un eveniment de o covîrșitoare importanță în viața poporului nostru. Realizarea unirii a marcat împlinirea unei cerințe 
fundamentale a procesului istoric obiectiv de dezvoltare a societății noastre.

Ideal scump al maselor largi populare din țara noastră, făurirea statului național român unitar s-a împlinit datorită luptei ferme 
............ .............1—!---------- 1—---------țărănimii, intelectualității. Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, năruireași hotărîte a maselor largi populare, a muncitorimii, țărănimii, intelectualității. Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, năruirea 

imperiului habsburgic în timpul primului război mondial, acțiunile viguroase ale celorlalte popoare din centrul și sud-estul Europei pentru 
constituirea statelor naționale proprii, independente au creat cadrul internațional favorabil pentru desfășurarea luptei poporului român.

Mărețul eveniment istoric petrecut acum 5 decenii — sărbăt orit de către întregul nostru popor — capătă noi și strălucite semni
ficații în condițiile victoriei depline și definitive a socialismului în patria noastră, ale șucceselor istorice repurtate în dezvoltarea Româ
niei socialiste sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Român.
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ISTORIA NE CHEAMA LA FAPTE"

Din conștiința și inima tuturor

Marele Sfat al Națiunii Române din Tran
silvania cu sediul la Arad a hotărît să se țină 
la 1 decembrie Adunarea Națională de la Alba 
lulia. Publicăm mai jos extrase din Chema
rea dată publicității la 7/20 noiembrie.

ADUNAREA NAȚIONALA

Dorința nestăvilită de realizare a Unirii a determinat o adîncă dinami
zare a celor mai largi mase populare. Pretutindeni, în orașele și satele 
Transilvaniei s-au ținut în toamna anului 1918 numeroase adunări popu
lare în cadrul cărora au fost aleși 1 228 delegați muncitori, țărani, intelec
tuali, ostași ș.a. cu drept de vot în cadrul Adunării Naționale de 
la Alba lulia. Mandatele prin care delegații erau împuterniciți de că
tre cetățeni să voteze Unirea — denumite : credențional, plenipo
tență, protocol, împuternicire etc. — poartă zeci, sute și mii de semnă
turi. Aceasta reflectă hotărîrea unanimă a populației române din Tran
silvania de a-și hotărî singură soarta. înfăptuirea Unirii era îmbrățișată 
în același timp — cu ardoare — și în vechea Românie.

Publicăm mai jos cîteva extrase din mandatele adoptate în adunările 
cetățenești de împuternicire a delegaților la Adunarea Națională de la 
Alba lulia, precum și fragmente din articole apărute în presa vremii.

„TOT CE AU DORIT STRĂMOȘII

Hotărîrea noastră. Obștea poporului român din comuna Sibiu, din îndemn propriu și fără nici o silă sau ademenire din vreo parte, dă la iveală dorința fierbinte, ce însuflețește inima fiecărui Român și declară, este :Voim că voința sa nestrămutatăsă fim alăturați, împreună

cu teritoriile românești din Ardeal, Banat, Maramurăș la România.In această hotărlre a noastră aș- ternem tot ce au dorit strămoșii noștri, tot ce ne încălzește pe noi, cei de față, și tot, ce va înălța pururea pe fiii și nepoții noștri.Sibiu la 13126 noiembrie 1918.

Grup de locuitori din Galtiu înainte de a pleca la marea Adunare Na
țională de la Alba lulia

FIERBEREA DIN ARDEAL

„ASUPRA SORȚII VIITOARE A NEAMULUI"

Credențional. Subscrișiî adeverim, că Partidul Social-democrat din Deva : (comitatul Hunedoara) a ales azi ca delegați ai cercului electoral Deva, pe Domnii: Dioniziu Pîrvu, zidar și Petru Seleșan, zidar,--ambii din Deva, cu unanimitate.Drept ce susnumiții delegați sînt prin aceasta autorizați a lua parte cu vot decisiv la Marea Adunare Națională Română, ce să va convoca prin Consiliul Central Național Român,., și a contribui cu votul lor

la deciderea asupra sorții viitoare a neamului românesc din Transilvania...Subscrișiî adeverim, că credențio- nalul de sus a fost promulgat în adunarea electorală a cercului electoral Deva, ținută în ziua de azi și delegarea domnilor scriși mai sus s-a luat la cunoștință.Colegiul electoral al cercului electoral Deva.
Deva, la 27 novembrie 1918.
HM r •. i , j.jn

împărăția habsburgică a intrat, se vede, în anul morții. După agitațiile cehilor și polonilor, vine acum mișcarea ardelenilor. O telegramă ne aduce vestea că între românii din Transilvania e fierbere. Mînia celor trei popoare obijduite e gata să se închege în aceeași mare răsvrătită, hotărîtă să surpe temeliile putrede pe care se ridică șandramaua monarhiei

Umbrele însîngerate ale lui Ho- ria, Cloșca și Crișan au răsărit cu coasele ridicate a răzmeriță, între gloatele obidite. Duhul lui Iancu s-a trezit din mormînt în ceasul al unsprezecelea al neamului nostru și arată poporului ardelean calea mîn- tuirii...
4dualiste. (Din ziarul România,22 ianuarie ,1918)

„SÎNTEM UN POPOR, UN PĂMÎNT, UN STAT

„GLASUL CONȘTIINȚEI NOASTRE"
•j

Subsemnați! publiciști *) ...ascul- tînd glasul conștiinței noastre în a- ceste zile de grea cumpănă prin care trece neamul românesc simțim datoria să facem următoarea mărturisire de credință :...Vreme de un an de zile de cînd se scurge sîngele românesc sub steaguri străine, ne-am strigat durerea avînd deplină încredere în îndemnul frățesc al României și în înțelepciunea bărbaților meniți să hotărască destinele noastre.Considerînd că noua situație se înfățișează ca o mare primejdie pentru viitorul neamului și unește în- tr-un singur mănunchi și cu un program unic pe toți oamenii politici care Împărtășesc această credință, subsemnații sîntem convinși că ceasul dezrobirii noastre a sunat.Accentmndu-se și cu acest prilej rezerva asupra problemelor interne cari separă diferitele partide politice din țară și cari nu sînt astăzi obiectul preocupărilor noastre, — îndeplinim un act de datorie și consecvență față de idealul național, cînd ne declarăm solidari cu înfrățirea bărbaților politici grupați în Fede- 
rațiunea unionistă — pentru realizarea unității...

•? / ■Știam ,că :va veni. Așteptam nu-- mai ceasul binecuvîntat cînd acest măreț act național să iasă la lumină împins ca de puterea legilor eterne ce conduc răsăritul soarelui. Ardealul s-a aruncat în brațele patriei mame. Peste o sută de mii de feciori și bărbați, înfățișînd norodul acela robust crescut în lea-

gănul munților, și-au contopit glasurile într-o singură voință... Știam că așa are să fie!Sîntem un popor, un pămînt, un stat.
«(Din ziarul Dacia care apare la 23 noiembrie (6 dec. — stil nou) 1918).

Delegații cu drept de vot la Adu
narea Națională de la Alba lulia 
erau împuterniciți cu mandate pur- 
tînd nenumărate semnături

București 17 septembrie 1915.

*) (Declarație semnată de 19 pu
bliciști transilvăneni)

„ÎN NUMELE NOSTRU Șl AL CELOR 2 500 SUFLETE

CE REPREZENTĂM"

Plenipotență. Prin aceasta subscrisul sfat național român din comuna Sugag, cercul Sebeșului comitatul Szeben, plenipotențiază pe membrii săi George Ștefan Bucu- rescu, primar și pe loan Cată ca să ne reprezinte la conferința națională din Alba lulia, ce se va ține Duminecă în 1 Decembrie st. n. și să vo-

teze în aceia conferință, în numele nostru și al celor 2 500 (scris două miicincisute) suflete ce reprezentăm — pentru unirea Ardealului, tului și Maramurășului cu nia.Ori ce altă votare n-are noi deobligămînt și valoare.
Sugag, la 29 noiembrie 1918.

Băna- Româ-pentru
„CU TOATĂ ARDOAREA INIMEI

ȘI NECLINTITĂ ÎNCREDERE

Prealuminați Părinți. Scumpii noș
tri frați. Destinul fericire! tuturor Românilor din Ardeal este depus în mâinile Domniilor Voastre. Noi una comună veche curat românească cu 1200 suflete Piscari, comitatul Sătmar — cu toată ardoarea inimei și neclintită încredere aderăm de Dumnezeul popoarelor însuflați, la

destinul vostru. Depărtarea e mare dar uniți suntem în simțiri și cugete și ne încredințăm în înțeleap- ta-vă, oblăduire, și puternică apărare.
Piscari la 28 noiembrie 1918.

(Din scrisoarea adresată de tran
silvănenii din localitatea Piscari com- 
patrioților de dincoace de Carpați).

„SPRE BINELE OMENIRII ÎNTREGI"

Noi românii vrem unirea căci numai astfel sîntem asigurați că putem trăi viața unui popor civilizat și numai astfel ne este posibil ca în sfîrșit toată energia noastră să nu fie jertfită în luptă de rezistență, ci ca energia aceasta să poată fi folosită pentru progresul cultural, social și economic, condiție nostru,..
«.Prin

Independenta noastră este o sine qua non a viitorului

mân se va îmbogăți și cultura omenească prin o nouă forță și un nou element stimulativ. Mai avem argumente și sociale și politice și etnice, pe care le putem generaliza într-unul singur: un popor fărîmițat nu-și poate dezvolta niciodată particularismul național spre binele omenirii întregi.
formarea unul nou stat ro-

(„Adevărul", anul XIV, nr. 43 din 
28 oct./lO nov. 1918).

Istoria ne cheamă la fapte. Mersul irezistibil al civilizației omenești a scos și neamul nostru românesc din întunericul robiei la lumina conștiinței de sine. Ne-am trezit și vrem să- trăim alături de celelalte națiuni ale lumei, liberi și independenți, în numele dreptății eterne și a principiului liberei dispozițiuni a națiunilor, principiu consacrat acum prin evoluțiunea istoriei, națiunea română din Transilvania vrea să-și hotărască însăși soarta sa de-a- cum înainte. Toate neamurile din preajma noastră și-au determinat viitorul prin rezoluțiuni în conformitate cu sufletul lor național, E rîndul nostru acum. Națiunea română are să-și spună cuvîntul său hotărîtor asupra sorții sale...în scopul acesta convocăm

a națiunii române din Transilvania la Alba-Iulia, cetatea istorică a neamului minică în 18 noiembrie v. (1 orele 10 a.m.Sîntem convinși, că afară zenta toate păturile sociale această istorică adunare, unde se va hotărî soarta neamului nostru poate pentru vecie, se va prezenta însăși poporul românesc în număr vrednic de cauza mare și sfîntă.Fii tare neam. românesc, în credința ta, căci iată se apropie ceasul mîntuirii tale.Arad, 7/20 noiembrie 1918.

nostru, pe ziua de du- decembrie st. n.) a.c. lade cei care vor repre- ale națiunii noastre la

MARELE SFAT AL NAȚIUNII ROMANE...
Dr. Gheorghe Crișansecretar

Dr. Ștefan C. Popprezident
Marea Adunare
de ia Alba lulia

proclamă..
Cei peste 100 000 de participanțî la marea Adu

nare Națională de la Alba lulia au adoptat, într-o 
atmosferă de puternic entuziasm, rezoluția din care 
reproducem mai jos unele extrase. Document de 
mare însemnătate istorică, rezoluția consemnează unirea Transilvaniei cu România, principiile de
mocratice care au stat Ia baza acestui act, senti
mentele de prietenie 
celelalte popoare.

alo poporului român față do

Voința ferma

a muncitorimii,
a maselor

Adunarea națională a tuturor Românilor din Transilvania, Bănat adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba-Iulia în ziua de 1 Decembrie 1918 decretează unirea acelor români cu România.Adunarea națională rezervă teritoriilor susindi- cate autonomie provizorie pînă la întrunirea Constituantei, aleasă pe baza votului uni versal., Ih . legătură, cu aceasta ca principii fundamentale la alcătuirea noului stat român, adunarea națională proclamă următoarele :1. Deplină libertate națională pentru toate națiunile conlocuitoare.

$ ' «III
•
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...Clipe istorice. 1 decembrie 1918. Ora 12. Mulțimea venită din toate colțurile Transilvaniei pe „Platoul 
romanilor" sau „Cîmpul lui Horea" de la Alba lulia aclamă adoptarea istoricei hotărîri a unirii cu România

2. Egală și deplină libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din stat.3. înfăptuirea desăvîrșită a unui regim curat democratic pe toate terenele vieții publice. Votul obștesc, direct, egal, secret...4. Desăvîrșită libertatede presă, asociere și întrunire ; libera propagandă a tuturor gîndirilor omenești. . ...... ..5. Reforma agrară radicală.6. Muncitorimei industriale i se asigură aceleași drepturi și avantagii, cari sînt legiferate în cele mai avansate state industriale.Adunarea națională dă expresiune dorinței sale, ca congresul de pace (tratativele pentru încheierea păcii în urma primului război mondial — n.r.)să înfăptuiască comuniunea (conviețuirea) națiunilor libere în așa chip, ca dreptatea și libertatea să fie asigurate pentru toate națiunile mari și mici deopotrivă, iar în viitor să. se elimineze războiul ca mijloc pentru regularea raporturilor internaționale...Adunarea națională salută asm subjugate pînă aci în monarhia austro-ungară, a- nume națiunile ceho.-slova- că, aijstro-germană, iugoslavă, polonă și ruteană și hotărăște ca acest salut al său să se aducă la cunoștința tuturor acelor națiuni.Adunarea națională cu smerenie se închină înaintea memoriei acelor bravi Români, care în acest războiu și-au vărsat sîngele pentru înfăptuirea idealului nostru, murind pentru libertatea și unitatea na- țiunei române.Adunarea națională dă expresiune admirațiunei de puterile aliate, cari prin strălucitele lupte puțtate cu cerbicie împotriva unui dușman pregătit pe multe decenii pentru război, au scăpat civilizațiunea din ghiarele barbariei.

cu iubire și entuzi- liberarea națiunilor

mulțumirei și sale față

sea

Vreme îndelungată, vîrfurîle burgheziei și moșierimii din Transil
vania, subordonind interesele naționale intereselor lor de clasă, n-au 
acționat în direcția luptei împotriva imperiului habsburgic, pentru 
despărțirea Transilvaniei de imperiu și unirea ei cu statul român. Ele 
au conceput rezolvarea problemei naționale în cadrul monarhiei 
habsburgice, urmărind să obțină drepturi economice și politice egale 
cu clasele dominante ale celorlalte naționalități. în cele din urmă, sub 
presiunea maselor, în fața voinței lor unanime, Partidul Național Ro
mân — exponentul burgheziei și moșierimii române transilvane — a 
fost determinat să acționeze în direcția Unirii. Redăm mal jos cîteva 
documente ale vremii care ilustrează acest fapt.

blică îndurerată de consecințele războiului cu două-trei discursuri in parlament și cu cîteva comunicate stereotipe ?Să intre în acțiune deci cît mai grabnic partidul național român 1
(„Adevărul", anul XIII nr. 9, 

minică, 3 (16) decembrie 1917).

„Să se pună capăt 
nelucrării"

A

■ ■■du-

populare
Tn făurirea statului național unitar român un rol 

activ au jucat clasa muncitoare și mișcarea socia
listă Lupta pentru eliberarea de exploatare și a- 
suprire — așa cum reiese și din cele ce urmează 
— a fost strîns împletită cu lupta pentru dobîndi- 
rea libertății naționale.

„Să putem trăi liberi 
și să nu fim supuși"S-au sfărîmat deodată cele mai groaznice lanțuri și cătușe ale robiei naționale și sociale. Revoluția (Marea Re

voluție Socialistă din Octombrie — n.r.) a creat pentru, 
toate națiunile din țară (n.r. Austro-Vngaria) putință ’.i 
singure să-și hotărască soarta, singure să decidă asupra 
viitorului lor și singure să-și croiască cadrele de stat în 
cari vor dori să trăiască în viitor.

Noi românii din Transilvania o singură dorință am 
avut totdeauna, aceea, ca să putem trăi liberi și să nu fim 
supuși, să nu fim slugi nimănui. Această dorință a noas
tră e acum pe cale de înfăptuire. Nimeni nu va fi în 
stare s-o zădărnicească.

Noi social-democrații numai voința poporului o cu
noaștem de suverană.(Din art. „Ce vrem ?“ în „Adevărul" nr. 43, 28 oct. (10 nov.) 1918).

„Cu trup și suflet alături 
de Consiliul Național"

„Muncitorimea română, și-a ținut dorință ca-n primul 
rînd să dea cuvînt hotărîrei sale de a sprijini cu toate 
puterile acțiunea Consiliului Național Român. Sînt în 
curgere tocmai acum nenumărate adunări poporale la care 
muncitorimea română declară că se alătură cu trup și 
suflet la Consiliul Național și așteaptă ca acest consiliu să 
fie la înălțimea chemării, lucrînd atît pentru dezrobirea 
națională a neamului românesc din Transilvania, cît și 
pentru ridicarea la o treaptă socială mai bună a poporu
lui muncitor român și a țărănimei române". („Adevărul", 20 noiembrie 1918).

„Ne vom uni cu România"...să formăm țara mare, liberă și democratică. Nu ne mai 
trebuie boieri, nici simbolul care i-a ținut pe ei la putere 
(monarhia — n.n.). (Din declarația muncitorului Iacob Cre- țulescu la întrunirea P.S.D. ținută la Timișoara în perioada convocării adunării și a alegerii delegaților).

„Partidul Național Român 
să intre în acțiune"...Motivul tăcerii a fost respectabil la începutul războiului : o atitudine cutezătoare* a partidului ar fi avut urmări ■ detestabile pentru neamul nostru. Astăzi, însă, după al treilea an de război, cînd se legitimează credința celor ce spuneau de la începutul războiului, că lupta și măcelul de azi este pornit din interes curat capitalist, astăzi tăcerea mortală a unui partid organizat, nu poate însemna decît două lucruri: ori conducătorii partidului sînt intimidați, ori lipsește curajul politic.Evenimentele politicei mondiale nu mai pot scuza tăcerea partidelor politice și ierte-mă iubiții mei prieteni și frați mai bătrîni din comitetul na-

țional, dacă îi fac atenți la o mare și ireparabilă greșală a conducerii: a intra în pasivitate chiar atunci, cînd n-ar ajunge nici efortul întreg al intelectualității, al energiei, al curajului, ca să poți înplini datoriile ce le ai față de neam și omenime....Grație revoluției rusești, opinia publică a lumei nu mai iartă brutalitatea unor feudali și nu mai recunoaște principiul tice. Astăzi se vorbește tindeni de egala îndreptățire a popoarelor, a indivizilor, se respectă dreptul naționalităților și, caracterul social poate mare, mân... noui bînda din mînă și ar satisface opinia pu-

teroarei poli-pretu-
și etnic al unui neam nu mai fi distrus. Nu înțeleg, prin ur- de ce partidul național ro- în vremea embrionărei unei Europe, în drumul spre iz- democrației, ar lăsa flamura

...Ziarul „Drapelul" din Lugoj cere să se pună capăt nelucrării de pînă acum, deoarece azi toate partidele politice se organizează și-și adună rîndurile...Noi credem că partidul național român de mult ar fi trebuit să-și reînceapă activitatea, dînd mînă de ajutor acelora cari ’ luptă pentru transformarea în mod democratic a țării, căci stările triste de azi, cari apasă toate popoarele din țară — și cu deosebire poporul român — numai printr-o prevenire de spirit, prin ridicarea poporului la viața politică, se vor putea schimba.Să-și reînceapă partidul național român acțiunea, dar aceasta să nu fie la fel cu cea dinainte de război, cînd prin1 tratativele și tîrguielile cu Tisza, (pe atunci premier al guvernului maghiar — n.r.) partidul național a părăsit drumul cel mai drept și cel mai sigur — acela al luptei, care drum e poate mai anevoios și mai spinos, dar totdeauna duce la cinste și la izbîndă.(Din „Adevărul" anul XIII nr. 7 
duminică, 19 noiembrie (2 dec.) 1917).

„Comitetul executiv al partidului național român din Ardeal... ca organ politic al națiunii române din Ardeal... constată că urmările războiului îndreptățesc pretențiunile de veacuri ale națiunii române la deplina libertate națională. Pe temeiul firesc, că fiecare națiune poate dispune, hotărî singură și liber de soarta sa — un drept care este acum recunoscut și de către guvernul maghiar prin propunerea de armistițiu a monarhiei — națiunea română din Ardeal dorește să facă acum uz de acest drept și reclamă în consecință și pentru ea dreptul ca liberă de orice înrîurire străină să hotărască singură așezarea ei printre națiunile libere...Afară de organele delegate de adunarea națională, sau alese din mijlocul său, așadar de Comitetul exe-

cutiv al partidului național român, nimenea rfu poate fi îndreptățit să trateze și să hotărască în treburi care se referă la situația politică a națiunii române. Toate deciziunile si acordurile care s-ar lua și s-ar face fără aprobarea acestor organe, le declarăm ca nule și fără valoare, care nu leagă întru nimic națiunea română.Națiunea română, care trăiește în monarhia austro-ungară așteaptă și cere afirmarea și valorificarea drepturilor ei, nestrămutate și inalienabile, la deplină viață națională".
(Declarația Comitetului executiv al 
Partidului Național Român, redactată 
la Oradea, în 12 octombrie 1918 și 
citită în parlamentul ungar la 18 oc
tombrie).

Pagină alcătuită cu sprijinul Institutului de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. al P.C.R și al Institutului de istorie 

„Nicolae lorga"
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Preliminarii la recolta de roșii a anului viitor
Pe șantierul

VERVA ABUNDENTA noului ansamblu

ESTOMPEAZĂ MASURILE PRACTICE
în ultimii ani s-a petrecut un fapt pe care unii oameni l-au sesizat, alții nu. Este vorba de apariția mult mai devreme a tomatelor pe piață. Legume specifice sezonului de vară, ele se obțin acum chiar în luna mai, deci primăvara. Și dacă pare ceva obișnuit să consumi o salată de roșii, obținute în cîmp, începînd cu luna iunie, numai cu 5 ani în urmă nu era posibil decît cu o lună mai tîrziu. Pentru această lună de avans s-au făcut și continuă să se facă mari eforturi. în primul rînd se urmărește folosirea unor soiuri mai precoce de tomate și, în al doilea, cultivarea lor sub adăposturi de polietilenă, care le ferește de brumele tîrzii de primăvară. Sînt probleme de mare însemnătate economică. Și iată de ce.Pentru buna aprovizionare a populației se cere obținerea în primăvară a unei producții cît mai timpurii de legume. Faptul că tomatele apar cu o lună mai devreme este un mare avantaj. Avînd un conținut ridicat in vitamine, ele sînt necesare organismului după o iarnă în care alimentația s-a făcut unilateral cu mîn- căruri din care legumele proaspete — respectiv vitaminele —* au lipsit în cea mai mare măsură. Trebuie avut în vedere și alt aspect. Tomatele timpurii sînt foarte mult solicitate la export. Or, țara noastră are condiții naturale deosebit de favorabile pentru obținerea și livrarea la export a unor cantități mari de tomate. Și în ultimii ani, s-au obținut unele realizări în această direcție. Cantitățile de tomate exportate în cursul lunii iunie au crescut de la 1500 tone în 1965 Ia 25 884 tone în 1968. Această creștere a fost determinată de apariția mai timpurie a producției ca urmare, în principal, a extinderii suprafețelor cultivate în solari; 'nare, în 1968, au ajuns la circa 9w ha. De asemenea, acest lucru a fost posibil și datorită unor soiuri și hibrizi de tomate care prezintă o precocitate mai mare. în rîndurile de față ne vom ocupa numai de acest ultim aspect deoarece soiul cultivat influențează puternic calitatea producției și timpul cînd este obținută.Consiliul Superior al Agriculturii a avut inițiativa foarte bună de a pune, față în față, specialiști care se ocupă cu ameliorarea tomatelor — cercetători de la Institutul de cercetări pentru legumicultură și flori- cultură, de la stațiunile experimentale, cadre didactice din învățămîn- tul superior — iar pe de altă parte cei care beneficiază de realizările științei — specialiști din cooperativele agricole și întreprinderile a- gricole de stat, de la Consiliul Superior al Agriculturii și Comisia de ■ Stat pentru încercarea șj, omologarea soiurilor. Cercetătorii și-au -prezentat creațiile, iar cei ce beneficiază de ele, pe baza rezultatelor din producție, și-au spus părerile.în 1967, datorită seminței neco- re'ipunzătoare și frigului din luna ilie fructele de tomate s-au „încrețit" ceea ce a provocat mari pagube®unităților cultivatoare, deoarece consumatorii nu agreează acest tip de fructe. Unele neajunsuri, în această direcție, s-au manifestat și în acest an. Ca urmare, s-a accentuat și mai mult necesitatea creării unor soiuri sau hibrizi de tomate cu însușiri superioare, care să înlocuiască pe cele aflate în cultură. Hibridul 10X Bizon, care s-a cultivat pînă acum, pe lîngă însușirea bună de precocitate, prezintă și un,ele defecte: un guler verde în jurul codiței, fructele se încrețesc și multe din ele sînt mici. Se cere să se creeze și să se introducă în cultură soiuri de tomate cu fructe rotunde, care să aibă o colorație uniformă, plăcută, să se poată sorta și ambala ușor, să fie rezistente la transport și să poată fi păstrate timp mai îndelungat. Iată o problemă a cărei rezolvare o solicită cu insistentă specialiștii din unitățile cultivatoare de legume. Cum se acționează în acest scop ? Am reținut părerea tov. ing. Dumitru nescu, cercetător la Institutul cercetări pentru legumicultură floricultură :— Eforturile cercetătorilor au îndreptate în două direcții. în mul rînd s-a urmărit ameliorarea hibridului 10X Bizon avînd ca scop înlăturarea neajunsurilor care-1 caracterizează și perfecționarea însușirilor lui bune. La institutul nostru au fost selecționate linii mai bune din care, în 1968 s-au obținut canti-

tăți însemnate de semințe care vor fi folosite la producerea hibridului respectiv. A doua direcție a activității de cercetare a constat în crearea de noi hibrizi cu însușiri productive superioare celor existenți. A- celași lucru s-a făcut și la catedrele de legumicultura ale facultăților de horticultura. O parte din noii hibrizi au întrecut din anumite puncte de vedere hibridul 10X Bizon, dar ei prezintă și unele neajunsuri. în ce ;eneralizarea în producție i fim atenți deoarece nu

(Urmare din pag. I)

Bude șifost pri-

privește ; trebuie si . ______ _________ _____poți angaja economia agricolă pe baza unor păreri insuficient verificate în practică. Cine răspunde de pierderile care se pot înregistra prin cultivarea unui hibrid de tomate insuficient verificat în producție ? Aici rezultatele sînt foarte vizibile, întrucît diferențele între valoarea producției pot fi de 250 000 lei la hectarul de solarii. De aceea, pentru moment nu se poate renunța la hibridul 10X Bizon. Pe acesta vrem să-1 întrecem. Avem material care prezintă însușiri superioare și cred că, în 1—2 ani, vom rezolva problema. Consider însă că, pe lîngă terenurile Comisiei de stat pentru încercarea și omologarea soiurilor, ar trebui să existe și o unitate a- gricolă de stat unde să fie încercați hibrizii obținuți. Aci să meargă o comisie de specialiști care să verifice periodic rezultatele. Atunci vom fi siguri că nu vom greși".într-adevăr, atît Ia Institutul de cercetări pentru legumicultură și floricultură, cît și la catedrele de legumicultură de la institutele agronomice s-au creat unii hibrizi care să înlocuiască pe cei aflați în cultură. Dar din dorința de a se generaliza cît mai repede în producție, a fost produsă sămînță și repartizată unităților agricole fără ca ei să corespundă scopului cerut Pentru că așa cum arăta și tov Bunescu nu se pot da în producție soiuri și’ hibrizi insuficient încercați. Ce se preconizează în această privință ? Răspunsul îl dă tov Desideriu Torje, președintele Comisiei de stat pentru încercarea și omologarea soiurilor: „în 1969, pentru tomate timpurii se vor cultiva în continuare hibrizii 10X Bizon și Delicates. Noii hibrizi Export 2, Argeș 408 și Vitamina vor fi verificați riguros în condiții de producție în cîteva unități agricole, iar Expres și Export 1 vor fi scoși din încercare întrucît nu corespund producției. Noile forme hibride create la Institutul de cercetări pentru legumicultură și floricultură, începînd din 1969, vor fi introduse pentru încercare în cîmpurile Comisiei".De aci și concluzia că unii hibrizi de tomate nu au ajuns să corespundă cerințelor producției. De a- ceea trebuie să se continue activitatea de ameliorare. Dar pînă cînd, tovarăși cercetători? N-ar fi oare timpul ca, printr4o ' acțiune' șffihțiffd'^ ^organizată, conc'entrîndu-se toate forțele materiale și intelectuale, să dăm unităților de producție semințe din care să rezulte tomate cu însușirile cerute de consumatori ?La tomate ca și la alte legume se cere respectarea cu strictețe a cerințelor pe care le prezintă diferitele soiuri față de condițiile de cultură. Și aceasta cu atît mai mult cu cît nu avem încă, așa cum am văzut, soiurile cele mai corespunzătoare. Spunem aceasta deoarece se constată mari diferențe de producție de la o cooperativă agricolă la alta, în funcție de soiul folosit, precum și diferențe în ce privește timpul cînd se obține recolta. Am reținut, în a- ceastă privință, cele spuse de tov. conf. dr. M. Bălașa de la Universitatea din Craiova.„într-adevăr unele soiuri nu corespund destinației. De exemplu, „Vitamina" este sensibil Ia putregai și nu s-a putut da la export cu toate că s-a contat pe el în acest scop. Altele nu s-au cultivat în cele mai potrivite locuri. Ca urmare, e- xistă diferențe mari de recoltă între diferiții hibrizi cultivați. De e- xemplu, cooperativa agricolă Tunarii Vechi din județul Dolj a cultivat, în solarii, 4 ha cu tomate din hibridul „Export 2“ și a obținut un venit de numai 107 000 lei la hectar, pe jumătate față de anul precedent cînd a cultivat 10X Bizon. în același timp, cooperativa agricolă din Rast cul- tivînd soiul 10X Bizon a realizat din valorificarea tomatelor' cîte 378 000 lei la hectarul de solarii. Deci se cere mai multă atenție alegerii hibrizilor ce se cultivă".O problemă atît de importantă cum este cea a stabilirii cu discernămînt a hibrizilor de tomate nu a fost privită cu toată răspunderea. S-a repartizat sămînță neținîndu-se seama

de condițiile naturale, ci de semințele aflate în stoc.„Nouă ni s-au repartizat semințe din soiul Export 2 care, în condițiile noastre, dă producții mici — a declarat inginerul agronom al cooperativei agricole din Poiana Mare, județul Dolj. Ca urmare, veniturile cooperativei au fost diminuate. De ce ? Cea mai mare cantitate de tomate a fost obținută în partea a doua a ciclului de vegetație pe cînd Ia 10X Bizon a fost tocmai invers, recolta fiind mai timpurie. De asemenea, ar trebui ca înainte de a se introduce un hibrid în cultură să se publice o broșură cu toate caracteristicile lui, cerințele față de agrotehnică".Un soi — Delicates — care în Oltenia nu dă rezultate corespunzătoare — este apreciat ca valoros în vestul țării, așa cum ne-a spus ing. C. Tuzeș de hi Direcția agricolă a județului Bihor. Și totuși repartizarea lui nu se face în funcție de aceste cerințe. De aci și concluzia că, paralel cu

eforturile ce se fac în vederea îmbunătățirii soiurilor și hibrizilor de tomate, să existe mai multă preocupare pentru repartizarea lor pe zone de cultură în funcție de caracteristicile pe care le prezintă. Și dacă se creează soiuri și hibrizi noi, cercetătorii respectivi, prin grija Consiliului Superior al Agriculturii, să facă cunoscute și însușirile care-i caracterizează, măsurile agrotehnice pe care le reclamă. între numeroasele tipărituri, mai mult sau mai puțin utile, nu-și poate găsi loc o broșură care să explice acest lucru ?Așa cum am spus, a fost bună măsura inițiată de Consiliul Superior al Agriculturii de a pune, față în față, zilele trecute pe creatorii de soiuri și hibrizi de tomate cu cei care beneficiază de ele. Dar, cu asta problema nu a fost rezolvată. Se cer depuse, în continuare, eforturi pentru obținerea unor soiuri noi, mai productive, potrivite diferitelor zone naturale din țară.
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Creșterea calității
9 _ „5

simultan cu reducerea
costului producției

tribuna experienței înaintate

Se știe că celor 71 întreprinderi industriale în care se experimentează unele măsuri menite să stimuleze creșterea eficienței activității economice, întărirea responsabilității și cointeresării materiale pentru rezultatele obținute, li s-a stabilit un număr mai restrîns de indicatori de plan, ca sarcini obligatorii. între acești indicatori se numără și cheltuielile maxime la 1 000 lei pro- .ducție marfă vîndută și încasată. Cum a evoluat nivelul ’■s10r și ce fapte se pot,.desprinde din dinamica acestor -cheltuieli la uzina „Semănătoarea" din București, în ce ' mod a acționat colectivul ei în scopul creșterii economicității producției ?Din capul locului se cuvine să precizăm că, în trei trimestre, prin reducerea nivelului planificat al cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă vîndută și încasată cu29.7 lei s-a asigurat creșterea volumului beneficiilor cu14.8 la sută față de prevederi. Și aceasta, în mare parte datorită atenției acordate reducerii prețului de cost al fiecărui produs. Plecînd de la realitatea că ponderea cea mai mare în structura prețului de cost o au cheltuielile de producție — în medie 68 la sută — era firesc și totodată necesar să se considere că tocmai în acest domeniu trebuie căutate principalele rezerve. în acest scop, s-a elaborat un program de acțiune complex care se referă, pe de o parte, la îmbunătățirea structurii materiilor prime și a materialelor folosite în procesul tehnologic, iar pe de altă parte la reducerea consumurilor specifice, fără a afecta cu nimic calitatea produselor.Nu ne propunem aici să facem un... proces verbal al măsurilor aplicate în secțiile uzinei, ci doar să punctăm pe cele mai însemnate, cu rezultate practice certe. Uzina este o mare consumatoare de metal și, ca urmare, măsurile întreprinse au permis realizarea dintr-o tonă de metal a unei cantități sporite de produse, concomitent cu îmbunătățirea caracteristicilor ior funcționale.Cunoaștem că la „Semănătoarea", de mai mulți ani economisirea propriu-zisă a metalului se împletește strîns cu promovarea unor înlocuitori ai acestuia, a maselor plastice în special. S-a perseverat și în acest an în extinderea utilizării înlocuitorilor metalului, a maselor plastice ? Da, și cu intensitate sporită, măsurile fiind îndreptate către piesele care necesitau un volum mare de prelucrări mecanice și la care uneori procentul de rebuturi • era ridicat. Ca urmare, 6 repere ce intră în componența semănătorii de precizie SPC-6 sîrft astăzi realizate din material plastic, ceea ce a adus întreprinderii numai în acest an economii de un sfert de milion lei. Efecte la fel de pozitive au apărut și prin renunțarea la oțel pentru turnarea unor piese necesare combinei de cereale și folosirii, în locul lui, a fontei maleabile perlitice.— Comitetul de partid al uzinei — ne-a spus contabilul șef, tov. Constantin Petrescu — a pornit nu de mult timp o inițiativă care a dat imediat roade. S-au întreprins demonstrații practice, pe baza unor lămuriri teoretice la principalele locuri de muncă, prin care s-a dovedit muncitorilor și tehnicienilor posibilitatea reducerii consumului specific de metal și creșterii economicității producției.

Nu întîmplător, rezultatele coroborate ale măsurilor amintite și ale altora de acest gen s-au materializat în trei trimestre ale anului într-o economie de circa 600 000 kg metal. De aceeași atenție s-a bucurat și gospodărirea judicioasă a altor materiale, iar în aceeași perioadă prețul de cost a marcat la capitolul „materii prime și materiale" cheltuieli cu 3 200 000 lei mai puțin decît se preconizase. însă prețul de cost a fost influențat favorabil și de realizarea unei producții marfă suplimentare ’—'cu 1 la sută mai mare față de cea planificată — ceea ce a diminuat ponderea cheltuielilor convențional constante în ansamblul prețului de cost.La uzina bucureșteană, măsurile de reducere a prețului de cost, a consumului de metal și a altor materiale nu au fost privite ca un scop în sine, ci s-au împletit cu orientarea dată de comitetul de direcție specialiștilor uzinei de a revizui întreaga tehnologie de fabricație a fiecărui produs, precum și cadrul organizatoric al procesului de producție, în vederea scurtării ciclului de operații.După cum se știe, ciclul bani-marfă nu ia sfîrșit o dată cu fabricarea produselor, chiar dacă ele s-au obținut în condiții de economicitate ridicată. Ca urmare, în scopul reîntregirii rapide a mijloacelor circulante cheltuite s-au depus eforturi pentru expedierea produselor la un interval cît mai scurt după fabricarea lor și s-a respectat o regulă riguroasă la întocmirea și depunerea documentelor la bancă, în timpul cel mai scurt.— Timpul necesar decontării produselor finite — ne-a spus tov. Petre Donescu, șeful serviciului financiar — ar putea fi în continuare redus dacă Banca Națională ar iniția unele măsuri în sensul ca achitarea facturilor de către principalul nostru beneficiar, ■ Consiliul Superior al Agriculturii, să se facă imediat după depunerea documentelor la bancă, întrucît mărfurile sînt, în prealabil, recepționate chiar de delegații săi, ceea ce exclude eventualele neînțelegeri cu privire la calitatea sau alte probleme legate de expedierea produselor finite.De altfel, la o analiză mai amănunțită se reliefează noi rezerve ce se cer din plin valorificate. Rebuturile, deși s-au diminuat, constituie încă o sursă de economii departe de a fi epuizată. Se mai fabrică unele piese turnate eu adaosuri mari de prelucrare. Ar fi bine ca în gospodărirea judicioasă a metalului să nu se considere că soluțiile adoptate pînă acum nu mai pot fi întregite. Chiar și ritmicitatea producției ar putea fi îmbunătățită și aplicarea unor măsuri adecvate în acest sens ar facilita reducerea, în continuare, a ciclului de fabricație și diminuarea stocurilor interfazice, ceea ce ar avea un efect pozitiv atît asupra cheltuielilor de producție, cît și asupra vitezei de rotație a mijloacelor circulante. S-ar cîștiga timp prețios pentru producție dacă forurile ministerului de resort ar emite, fără întîrziere, repartițiile de materiale, bază a perfecționării din vreme a contractelor.
Corneliu CÂRLAN

CONFERINȚE

ALE ORGANIZAȚIILOR
MUNICIPALE Șl ORĂȘENEȘTI 

DE PARTID
Sectorul 7 
București
(Urmare din pag. I)nătățirea gradului de utilizare a capacităților de producție. La dobîndi- rea acestor realizări au avut o contribuție importantă analizele și dezbaterile din adunările activului de partid și de stat, care au ajutat comitetele de direcție să adîncească studiile privind organizarea științifică a producției și a muncii. în institutele de proiectări și cercetări din sector, îndeosebi ICECHIM, Institutul de cercetări hidrotehnice, Institutul de cercetări metalurgice au fost realizate lucrări de mare însemnătate teoretică și practică. învățînd din stilul de muncă al conducerii de partid — a spus vorbitorul — care ne dă un exemplu de aplicare neabătută a principiului muncii colective, de soluționare creatoare a sarcinilor, pe baza cunoașterii realității, comitetul de sector, comitetele și birourile organizațiilor de partid vor trebui să manifeste o permanentă preocupare pentru perfecționarea muncii politice și organizatorice. După ce a reliefat rezultatele pozitive dobîndite în întărirea rîndurilor partidului, înarmarea membrilor de partid și a tuturor oamenilor muncii cu principiile politicii externe și interne a partidului nostru, darea de seamă a analizat amplu sarcinile ce revin organizațiilor de partid din sector în înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului.Participanții la discuții au abordat multilateral problemele dezvoltării industriei din sector, ale orientării cercetării științifice și perfecționării procesului instructiv-educativ din școli, precum și unele aspecte ale muncii politice și ideologice. Tovarășii Eleonora Cojocaru, secretara Comitetului de partid al fabricii de confecții și tricotaje București, Constantin Georgescu, secretarul Comitetului de partid de la atelierele „9 Mai", Ion Căpățînă, directorul u- zinelor „Semănătoarea", și alți delegați au relevat unele inițiative ale comuniștilor care au dus la creșterea productivității muncii, realizarea u- nor importante beneficii peste plan ; ei au subliniat, totodată, însemnătatea aportului comitetelor de direcție în dobîndirea unor rezultate superioare în organizarea procesului de producție. Referitor la munca cofni- tetului de sector și a biroului său, în cadrul conferinței s-a subliniat, între altele, necesitatea ca toți tovarășii care fac parte din aceste organe să participe efectiv la îndeplinirea ho- tărîrilor.Tovarășii Mihal Niculescu, secretarul comitetului de partid de la IPROMET, și Iancu Drăgan, directorul Institutului de cercetări Metalurgice, s-au referit în cuvîntul lor la contribuția colectivelor din institutele de cercetări științifice și de proiectare la dezvoltarea economiei noastre naționale. Vorbitorii au relevat că recentele adunări de alegeri din organizațiile de bază s-au desfășurat într-o atmosferă de pronunțat spirit critic și autocritic, că ele au atestat creșterea și competența acestora, lărgirea democrației interne de partid și au demonstrat, totodată, însemnătatea deosebită pe care o are pentru munca de creație științifică trecerea la sistemul de autofinanțare a institutelor.Subliniind însemnătatea Directivelor C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea învățămîntului, tovarășii Constantin Ciurea, directorul liceului „Tudor Vladimirescu", Ion Co- ciuba, prim-secretar al Comitetului U.T.C. al sectorului 7, și alți delegați au arătat că la succesele dobîndite în aplicarea acestui important program de așezare a școlii pe temelii moderne și-a adus contribuția întregul corp profesoral.Tovarășii Ion Ghinăraru, locțiitor al secretarului comitetului de partid de la Uzinele de mașini electrice București, Constantin Tănase, președintele consiliului sindicatelor din sectorul 7, general-locotenent Vasile Ionel, adjunct al ministrului forțelor armate, și alți vorbitori au evocat fapte sugestive reflectînd hotărîrea și elanul cu care oamenii muncii înfăptuiesc politica internă și externă a partidului, transpun în viață hotărî- rile Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale a partidului.

în încheierea lucrărilor conferinței a luat cuvîntul tovarășul Virgil Tro.- fin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.Caracteristica principală a dezbate* rilor — a spus vorbitorul — a fost afirmarea justeței politicii partidului, bazată pe învățătura marxist-leni- nistă, politică izvorîtă din realitățile țării noastre, din cerințele desăvîf- șirii construcției socialiste. După ce a făcut o amplă trecere în revistă a succeselor dobîndite de organele și organizațiile de partid, de diferitele colective din întreprinderi, institute de cercetare și proiectare din sector, vorbitorul a analizat pe larg sarcinile ce revin acestora, recomandînd să se acorde o atenție deosebită întăririi organizațiilor de partid, creșterii rolului și competenței fiecărui comunist la locul de muncă, dezvoltării criticii și autocriticii, educării comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii în spiritul politicii marxist- leniniste a partidului nostru.într-o atmosferă de puternic entuziasm delegații și invitații la conferință au adoptat o telegramă adresată COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se arată între altele : „însuflețiți de mărețele realizări obținute de poporul nostru sub conducerea înțeleaptă a partidului, în toate domeniile de activitate, martori zi de zi la. înflorirea scumpei noastre patrii, România socialistă, vă asigurăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune tot entuziasmul, priceperea și capacitatea de muncă de care dispunem pentru a aduce o contribuție tot mai mare Ia înfăptuirea politicii partidului".
Orașul Sf.
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Gheorghe(Urmare din pag. I)junct al Uzinei textile „Oltul", și Ignac Niculy, directorul Fabricii de țigarete, au subliniat că, deși unitățile respective și-au depășit sarcinile de plan, rezultatele ar fi putut fi mult mai bune dacă organizațiile de partid ar fi acordat o mai mare atenție problemelor referitoare la ritmicitatea producției, întărirea disciplinei muncii.Datorită grijii manifestate de conducerea de partid și de stat, orașului Sf. Gheorghe i s-au alocat importante fonduri bănești pentru îmbunătățirea alimentării cu apă, efectuarea unor lucrări de amenajare a Băilor Șugaș, modernizarea străzilor, mărirea capacității hoteliere ; importante fonduri sînt prevăzute și pentru anul 1969.— Atenția de care se bucură orașul și județul nostru din partea conducerii de partid și de stat este grăitoare — a spus Andraș Gergely, directorul I.G.O. Sf. Gheorghe. Prin fondurile alocate, nivelul edilitar- gospodăresc al orașului va crește mult în următorii ani. Consider însă necesar ca problema gospodăririi și salubrității orașului să stea în mai mare măsură în atenția noului comitet orășenesc.Conferința a cerut comitetului orășenesc de partid să vegheze la îmbunătățirea aprovizionării populației.La conferință a luat cuvîntul tov. Vasile Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., care a subliniat însemnătatea sarcinilor ce revin organizației orășenești de partid în înfăptuirea vastului program de înflorire a patriei stabilit de Congresul al IX-lea și de Conferirfța Națională a P.C.R. în încheiere, conferința a a- doptat o telegramă adresată COMI
TETULUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMAN, TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune : „Lucrările conferinței orășenești de partid au reliefat încă o dată profundul atașament și încrederea nețărmurită a oamenilor muncii, români și maghiari, din orașul nostru în politica marxist-leninistă a Partidului Comunist Român, a Comitetului său Central, în frunte cu dv. Considerăm această politică drept propria noastră politică, pentru a cărei înfăptuire milităm cu entuziasm".

pentru asemenea întîrzieri ? Mai în- tîi, beneficiarul acestei investiții, care n-a reușit să asigure utilajele și apa- ratajele electrice conform obligațiilor contractuale și graficelor întocmite cu ocazia diferitelor analize. Apoi, unele foruri de resort din Ministerul Industriei Metalurgice șl întreprinderi ca „Republica" București și „Independența" Sibiu, întrucît numai în urma unor insistențe repetate s-au hotărît să livreze anumite produse absolut necesare. Iar constructorii au consemnat dereglări în organizarea lucrărilor, din lipsa unor materiale de bază, cum ar fi: siliciu, fluosilicat de sodiu, bare de aluminiu, cabluri, vată minerală și altele.După cum era de așteptat, organele comitetului județean de partid au analizat situația acestui obiectiv și a altora, iar — în continuare — au precizat și unele măsuri pentru impulsionarea ritmului construcțiilor, recuperarea rămînerilor în urmă la construcții-montaj. Nu s-a putut însă soluționa problema asigurării unor utilaje contractate cu întreprinderi din țară și din import, ce trebuiau să fie de mult pe șantiere, ceea ce, bineînțeles, , împiedică montajul, finalizarea unor lucrări. în această privință, este imperios necesar și așteptat sprijinul ministerelor tutelare, care trebuie să intervină energic pentru a determina unii furnizori ai șantierului fabricii de medicamente „Terapia" să livreze utilajele contractate. Punerea în funcțiune a instalației de aici este condiționată de asigurarea de către Uzina de pompe București a 21 bucăți pompe, al căror termen de livrate

Colaborarea neîntreruptă a constructorilor 
cu furnizorii de utilaje

a expirat la 30 septembrie, precum și a filtrului ionic de către „Vulcan" București, care trebuia să fie pe șantier încă de la 20 iulie.Asemenea probleme se ridică și la Uzina chimică Turda, în cazul măririi capacității secției P.C.V. a cărei dare în exploatare este periclitată, deoarece utilajul principal — auto- clava de polimerizare — a fost contractată cu „Mașinimport" abia în luna iunie, cu toate că beneficiarul a avizat fișa tehnică încă din luna februarie. în cadrul Fabricii de piele și încălțăminte se află în execuție o centrală termică care va deservi și întreprinderile din împrejurimea ei. Dar, punerea ei în funcțiune se află sub semnul incertitudinii, întrucît Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și uzina „Vulcan" din București nu și-au respectat obligațiile asumate de a livra unele utilaje. Este cel puțin bizară o astfel de poziție, dacă ne gîndim că unul din consumatorii aburului ce se va produce aici va fi chiar una din importantele întreprinderi ale acestui minister — „Unirea" Cluj. Se știe că despre nerespectarea contractelor de

livrare a utilajelor tehnologice se vorbește mult și des. Oare nu este cazul să se pună mai multă ordine în acest sector ? Pentru întreprinderile furnizoare de utilaje contractul nu este lege ca și pentru alte uni-* tăți industriale ? Am pus aceste întrebări, întrucît în unele perioade organul județean de partid s-a transformat într-un adevărat... dispecerat al beneficiarilor de investiții, intervenind în fel și chip peste tot, pentru obținerea unor utilaje tehnologice.Fără îndoială punerea în funcțiune la termenele planificate a obieotive- lor și capacităților de producție este un imperativ esențial pentru creșterea eficienței economice a investițiilor, dar tot atît de importante sînt asigurarea funcționării acestora la parametrii proiectați, obținerea unor produse de înaltă tehnicitate pe măsura fondurilor consumate, în această privință, cuvîntul hotărî- tor revine cadrelor de muncitori, ingineri, tehnicieni, personalului de conducere și administrație. Cît de importantă este asigurarea cu cadre calificate a noilor obiective ne-o arată experiența anilor trecuți. La

fabrica de pielărie și încălțăminte s-au întîmpinat unele greutăți din această cauză, care se resimt și în prezent, mai ales în ceea ce privește calitatea producției. Din timp, biroul comitetului județean de partid a. atras atenția comitetelor de direcție ale întreprinderilor — care se află în această situație — să se preocupe de pregătirea cadrelor calificate. în acest scop s-a solicitat și sprijinul mai activ al forurilor tutelare. Ca urmare, la întreprinderea de prefabricate din Turda s-au școlarizat 200 muncitori, 9 ingineri și maiștri la unități cu profil similar din țară. Asemenea inițiative au avut loc și la alte unități — ceea ce este în favoarea lor, precum și a economiei naționale.Se întrevăd însă și unele neajunsuri în acest domeniu. Noile capacități de la „Industria sîrmei", de pildă, reclamă un necesar de aproape 800 muncitori. Comitetul de direcție a luat măsuri de redistribuire a cadrelor calificate, pentru angajarea absolvenților școlii profesionale, de folosire rațională a ucenicilor și de calificare la locul de muncă. Problema ce se ridică este aceea a ca

zării lor, întrucît multe cadre sînt din alte localități, unele chiar îndepărtate. Această chestiune nu poate fi rezolvată fără ajutorul forului tutelar. Este vorba de construirea a cel puțin 300 unități de locuit. La întreprinderea minieră, conducerea de aici, direcția generală tutelară s-au ocupat numai de pregătirea specialiștilor și mai puțin a muncitorilor. Pentru specializarea în străinătate a unor cadre tehnice, de pildă, s-au cheltuit peste 100 000 lei, în timp ce pentru școlarizarea a 49 preparatori necesari instalației de la Aghireș — doar 1 350 lei. Anumite dificultăți se întrevăd la uzina constructoare de mașini textile „Unirea", unde fluctuația muncitorilor calificați este foarte mare și la care sînt necesari mai bine de 160 muncitori. Problema nu poate fi soluționată numai pe plan local și de aceea se impune a fi studiată și de către Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.Aș vrea să subliniez că organul județean de partid va face tot ce-i stă în putință pentru mobilizarea tuturor forțelor care să contribuie la finalizarea investițiilor prevăzute a fi date în folosință, la rezolvarea tuturor problemelor ce-i cad în competență. Va veghea asupra calității lucrărilor și asigurarea cu cadre corespunzătoare. Solicităm însă sprijinul mai substanțial al ministerelor, ale căror întreprinderi de pe raza județului nostru sînt beneficiarele obiectivelor și noilor capacități de producție, întrucît acum nu mai este timp pentru lamentări și „studii", ci este vremea intervențiilor energice, hotărîte. Combinatul de celuloză ți hîrtie din BrăilaFoto: Agerpre®
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Retrospectiva unui

Primim la redacție destul de multe acrișori care se referă la soarta lucrărilor dramatice prezentate conducerii teatrelor și secretariatelor literare. Este drept că multe din aceste texte sînt departe de a întruni calitățile necesare reprezentării lor. Desigur, că autorul este întotdeauna convins de valoarea scrierii sale, ceea ce prea a- desea nu corespunde realității. Este însă la fel de adevărat că în unele cazuri, dacă nu capodopera, în orice caz opera dramaturgică, necunoscută dar meritorie, zăbovește îndelungă vreme în vreun sertar, sau trece din- tr-un sertar în altul, fără ca un ochi deajuns de atent ori de competent să zăbovească asupra ei. Autori care au primit recent confirmări de necontestat, cum ar fi Alexandru Popescu, Iosif Naghiu, Paul Cornel Chitic, (premianți ai concursului C.S.C.A.), Leonida Teodorescu, Ilie Păunescu (distins la concursul internațional de la Roma pentru scenarii radiofonice) și alții au bătut ani în șir la porțile ' teatrelor, fără ca piesele lor să fie supuse unei analize temeinice și unei discuții. Piese ale lui Ion Băieșu sau Radu Cosașu au avut de așteptat mai mult decît se cuvenea pînă să fie ..............citite și incluse în repertorii. Aș putea aminti că pînă și dramaturgi atît de con- sacrați ca Lovinescu lexandru dan au te și — _ multora din teatrele noastre Iar în acest timp, ne plîngem pe bună dreptate că afișul stagiunii este sărac și lipsit de varietate la capitolul creației originale contemporane.Lăsăm aci la o parte cazurile în care deciziile categoric negative ale teatrelor sînt contestate cu vehemență de autori. E o chestiune delicată, unde nimeni nu se poate pronunța. decît la obiect și în deplină cunoștință de cauză Un alt aspect, mult mai îngrijorătot. ne reține atenția. Corespondenții noștri ne semnalează adesea că piesele oferite spre lectură pur și simplu nu sînt citite de factorii cei mai responsabili din teatre. Unii afirmă chiar că o parte din directorii foarte prestigioaselor instituții teatrale bucureștene păstrează luni dfe zile manuscrise fără a le parcurge/Ni se spune că de multe ori secretariatele ză sau Știu că în aceste totdeauna bine încadrate, ză și o serie de teatrologi eu bună pregătire și cu dragoste pentru literatura dramatică. Este o șansă ca un manuscris de autentică inspirație să nimerească pe mîinile celor din urmă, dar nu poate fi ignorat nici riscul ca talentul să rămînă neobservat de către un funcționar rutinier și grăbit. De altfel, chiar, și cei mai calificați dintre secretarii și referen- ții literari nu au, în genere, decît un rol consultativ. înțeleg că le vine destul de greu să formuleze concluzii decisive, în absenta unor opinii învestite cu autoritatea directorului și a consiliului artistic. Care ar putea fi soluția sau soluțiile menite să rupă acest cerc vicios și să ducă la îmbunătățirea actualei stări de lucruri ?în ultima vreme a căpătat circulație în cercurile teatrale ideea revenirii Ia vechile comitete de lectură, care să cerceteze piesele sosite, să le dezbată si să hotărască asupra acceptării sau neacceptării lor. Fată de sistemul aflat în vigoare, cred că instituirea unor comitete de lectură ar prezenta anumite avantaje importante, mai ales în condițiile în care centrul de greutate al răspunderii pentru alcătuirea repertoriilor a trecut asupra fiecărui teatru în parte, nefiind posibil ca această operațiune complexă să fie ’ndenlinîtă de un centru unic, respectiv de către personalul restrîns al Direcției din Comitetul de Stat pentru tură și Artă.în primul rînd comitetele lectură ar prezenta garanta nei înalte competente literare și artistice în aprecierea tuturor textelor. Se știe, de pildă, că din comitetul de lectură al Teatrului Național din București au făcut parte la vremea respectivă oameni de cultură ca Eusen Lovinescu. Liviu Robreanu. Ton Marin Sadoveanu ș.a. Cînd 'un for cu o astfel de componentă acorda girul tuia plică tate prestigioase. La rîndul lor. observațiile critice — fie ele definitive sau făcute în vederea dnsă'drcț^îț niesei . — ar dobîndi cu siguranță maturitatea cazurilor mai multă substanță «i putere do convingere, venind d!n partea unui asemenea for de specialitate ca rod al confruntării de păreri si al o’-’horarii colective, a unui nunct de vedere.tDesfăsurîndu-sî activitatea în mod sistematic, comitetul de lectură ar nutea asigura un ritm continuu în selecționarea si rezolvarea manuscriselor. punînd cu prioritate "n atenfio nu numai teatrelor respective dar s’ întregii mișcări teatra’o. valorile cu adevărat remarcabile. Subiectivismul absenta temporară sau supraaglomerarea unor conducători de teatre bunăvo’nta sau acreala în relațiile personale ar căpăta o pondere infinit mai mică. Dacă „errare humanum est." — si posibilitatea unui comitet de lectură de a se înșela nu este bineînțeles, exclusă — în orice caz ar fi considerabil diminuat rolul hazardului în promovarea creației.S-ar cere. în acest scop. întemeierea comitetului de lectură ne foarte serioase criterii, pe o bază solidă de idei, ca si pe cunoașterea necesităților interne ale teatrului O premisă indispensabilă ar fi alcătuirea acestor comitete din persoane cu suficientă experiență pregătire estetică și autoritate, pentru ca „verdic-

teatrelor Cui-
de
u-

sau unei lucrări, acesta consti- o confirmare de preț, ce im- în același timn o resnonsabili- nublică. ansaiînd semnături

tul" lor să se bucure așteptat. Nu mai spun să fie de neinfluențabile, resate, mai presus c- — jocuri de culise 1în dezvoltarea dramaturgiei naționale, grija generoasă pentru orice seînteiere de talent, larga disponibilitate față de cele mai diverse modalități stilistice trebuie să se îmbine cu o exigentă fermă, nezdruncinată de nici un fel de considerente extra- artistice. Și aceasta, nu numai pentru motivul major că o piesă proastă coboară nivelul general și strică gustul spectatorilor, îndepărtîndu-i de teatrul de bună calitate, ci chiar și în propriul interes al celor care scriu. Mi s-a întîmplat să văd cum artiști de renume împărțeau cu dărnicie calificative elogioase, numai pentru că autorul respectiv le fusese recomandat cu căldură de un prieten, negîn- dindu-se la consecințele, deseori dramatice, pe care le poate avea un cuvînt aruncat la întîmplare, cu prea multă ușurință. Eugen Lovinescu, în „Memoriile" sale relatează episodul nefast provocat printr-o judecată pripită a comitetului de lectură’' al Teatrului Național. O lucrare cu totul neizbutită a fost aprobată și propusă spre reprezentare. La începutul stagiunii următoare, piesa a fost însă eliminată dir. repertoriu și în cele din urmă dată cu desă- vîrșire uitării. Ceea ce nu știau membrii comitetului de lectură, era că autorul debutant, înaripat de încurajarea primită, renunțase la meseria lui și, înfruntînd cele mai mari privațiuni materiale, umplea de dimineață pînă seara' coli de hîrtie, perseverînd în a se dedica unei cariere pentru care nu avea nici un fel de aptitudini. După mai multi ani, soția nefericitului aspirant la grațiile Thaliei l-a vizitat pe Lovinescu, implorîndu-1 să intervină pentru a risipi din mintea soțului ei speranțele ruinătoare.Multi chemați, puțini aleși — acest dicton a fost propriu artei dintot- deauna. Spre cei „puțini aleși" — dar capabili să exprime, cu condeiul lor. gînduri și sentimente ale celor multi — merită să se îndrepte toate privirile și toate eforturile. Condiția inițială este însă și o bună alegere. Misiune extrem de gingașă, care implică grave răspunderi. împlinirea ei optimă va stimula creșterea unei dramaturgii dense, profund contemporane, pline de adevărul epocii pe care o trăim.

8,30 — Ora exacta. — Cum va fi 
vremea 1 — Gimnastică de 
înviorare.

8,40 — Pentru copii și școlari : 
— Filmul serial „Wllhelm 
Tell" — La șase pași de o 
excursie — emisiune con
curs. Participă reprezen
tanți al școlilor din jude
țele Brăila și Buzău.

10,00 — Ora satului. In cuprins : 
— Săptămîna pe ogoare. 
— Reportajul emisiunii : 
Mecanicii de la Frăsinet 
— Dialog economic : Răs
punsul constructorului. — 
Răspuns la o întrebare : 
Amănunte în legătură cu 
culturile hidroponice
(plante legumicole culti
vate în medii nutritive ar
tificiale). — Risipitorii. 
Rubrică de foiletoane — 
Noutăți editoriale — Bu
letin agro-meteorologic. — 
Apele învinse. Reportaj 
filmat. — Muzică populară 
cu orchestra condusă de 
Gheorghe Vancu și soliș
tii : Elena Merișoreanu, 
Marius Olmazu, Alexandru 
Popescu, Ion Prunoiu.

11.30 — TV pentru specialiștii din
agricultură. Mecanizarea 
lucrărilor de creștere a 
taurinelor. Participă ing. 
Petre Moldovan, ing. Emil 
Luca, ing. Alexandru Lin- 
teș.

12,00 — De strajă patriei.
12.30 — Telex T V
12,35 — închiderea emisiunii de di

mineață.
17.30 — Scrimă. Campionatul bal

canic. Transmisiune di
rectă.

18,00 — Selecțiuni de filme mu
zicale și 
Zizi Jeanmalre.

18.40 — Documente de piatră :
„Alba poartă de Istorie".

19,00 — Handbal masculin : Româ- 
nia-Cehoslovacla.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.40 — Continuarea transmisiuni!

de handbal.
20.15 — Tandem — emisiune

varietăți.
21.30 — Filmul artistic „Abraca

dabra", comedie cu Kim 
Novac, Jack Lemmon. Ja
mes Stewart.

23.15 — Telejurnalul de noapte.
23.30 — închiderea emisiunii pro

gramului I

— Telex T V
— „Eroii noștri de fiecare zi". 

Reportaj filmat realizat de 
Studioul de Televiziune 
București.

— Film de aventuri : „Bel
phegor" — episoadele 10. 
11, 12, 13.

21,45 — Tradiții și permanențe în 
viața muzicală a României. 
Seară de romanțe cu Ana 
Pinaru-Gavrllescu, Petre 
Guști, Viorica Albulescu ș! 
o formație condusă de 
George Nlculescu. 
închiderea emisiunii pro
gramului II.

0 Columna (ambele serii) : PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
20,45. '
o „judoka" agent secret: REPUBLICA — 9 ; 11,15 ; 
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL — 8,15 : 10.15 :
12.30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15.
o Noaptea : CENTRAL — 8,30 : 11 ; 13.30 ; 16 : 18,30 ; 
21,15.
0 Hombre : FEROVIAR — 8,30—16 în continuare ; 18,30 ; 
21, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VICTORIA — 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
o Hoțul : SALA CINEMATECA (bilete la
12.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.

Spre
(Urmare din pag. I)pe lucrările lui Aurel Stroe, Anatol Vieru și Tiberiu Olah reprezintă indiscutabil o iz- bîndă. El trebuie — imperios necesar 1 — urmat și de teatrele de operă din alte centre muzicale ale țării. Un exemplu negativ oferă însă faptul că opere compuse cu ani în urmă stau în rafturile compozitorilor. deși se bucură de referate bune din partea muzicienilor de specialitate, în loc să fie Drezentate publicului. în acest fel se creează un climat neprielnic și, în consecință, autorii respectivi își pierd încrederea în rezultatul final al muncii lor.

casă) : 10 ;

Galeria Națională a Muzeului de Artă din Craiova cuprinde numeroase 
lucrări de valoare ale creației românești. Un grup de elevi vizitînd muzeul 

(Foto : Gh. Vințilă)

Studioul de poezie al Radiodifuziunii prezintă luni, 25 noiembrie, ora 19, în Sala de concerte a Radioteleviziunii, al III-lea spectacol al stagiunii 1968—1969.
RECITAL EXTRAORDINAR

DE POEZIE, MUZICĂ Șl DANS

Participă: Emil Botta, artist emerit, Leopoldina Bălănuță, Ion Marinescu, Irina Petrescu, Ileana Iliescu, artistă emerită, prim-solistă a baletului Operei Române. Nicolae Secăreanu, artist emerit, prim-solist al Ope-
La pian : Nicolaerei Române. Rădulescu.Biletele sela casa de bilete a Sălii de concerte a Radioteleviziunii, strada Nuferilor, nr. 62—64, telefon : 14 04 67.

găsesc de vînzare

o Filarmonica de stat „George Enescu" (Ia Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor Mircea Cristescu. Solist Avy Abramovici.
O Opera Română : Giselle — 11 ; Liliacul — 19,30.
® Teatrul de Operetă : Singe vienez — 10,30 ; Văduva veselă — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala »Comedia) : Regina de Navara
10 ; Apus de soare — 15 ; Romeo și Julieta — 19,30 ; (sala Studio) : Castl- 
liana — 10 ; Părinții teribili — 15 ; Jocul adevărului — 19,30.

? Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Mă'gureanu) : 
andida — 10 ; Luceafărul — 15 ; D-ale carnavalului — 20 ; (sala din 

str. Alex. Sahia) : Melodie varșoviană — 10 ; Comedie pe întuneric — 15 
și 20.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Călătorie cu scandal — 10 ; 
Spectacol „L. Blaga" — 15,30 ; Lovitura — 19,30 ; (sala Studio) : Femei sin
gure — 10,30 ; Viziuni flamande — 20.
• Teatrul Mic : Tango — 15,30 ; îngrijitorul — 20.
O Teatrul „Barbu Delavrancea" : Ion — 10.
o Teatrul „Ion Creangă" : Mușchetarii MăgăHel; Sale ~ș 10 ; Adresanții ne- 
cuifosiuțl — 18. «WHWB»
O Teatrul evreiesc de stat : Mangheriada — 20, . ■.
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : Don Quijote — 10,30.
O Teatrul din Ploiești (la Teatrul de Comedie București) : Cameristele — 
19,30.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Șoricelul șl păpușa — 11 ; 
(sala din str. Academiei) : Tigrișorul Petre —

o înțeleptul de pe muntele
— 9 ; ii , îs , i:.:i . ~
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Fete în uniformă : CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21. MODERN - 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 ; 
20,45.
e .Regele suedez : LUMINA — 9,15—15,45 în continuare ; 
18,30 ; 20,45.
® Minunata călătorie a lui Nils Holgersson : DOINĂ — 
9 ; 11 ; 13.
« Cînd tu nu ești : DOINA — 16 ; 18,15 : 20,30.
• Oscar : UNION — 16 ; 18,15 ; 20,30.
c, Lumea comică a lui Harold Lloyd — Plimbarea lui 
Esop : TIMPURI NOI — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18 ; 
20,15.
o Prințesa : GRIVIȚA — 9—13,30 în continuare, 15,45 ; 
18 ; 20,30, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
e Prin Kurdistanul sălbatic : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,30 ; 17,45 ; 20. ‘
• Operațiunea San Gennaro : 
PROGRESUL — 15,30 ; 18.

BUZEȘTI — 15,30 ; 10,

O Theresc Desqueyroux: PROGRESUL — 20,30, CO- 
TROCENI — 20,30.
C Soare și umbră : BUZEȘTI — 20,30.
0 Samuraiul : DACIA — 8,30—16,30 în continuare ; 18,45 ; 
21, AURORA — 3,30—15,30 în continuare ; 18 ; 20,30. 
0 Fiul Iui Tarzan : BUCEGI — 9,30 ; 11,30 ; 16,30 ; 18.30 ; 
20,30, FLOREASCA - 10 ; 12 ; 14 ; 16,30 : 18,30 ; 20,30. 
ARTA — 16,15 ; 18,15 ; 20,15.
o Winnetou (seria a IH-a) : UNIREA — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
e Planeta maimuțelor : LIRA — 15 ; 17,45, VOLGA - 
8,45—13 în continuare ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Cu mîinile ne oraș : LIRA — 20,30.
0 Trei copii „minune" : DRUMUL SĂRII — 16 ; 18 ; 20.
0 Spartacus : FERENTARI — 15,30 : 19.
o Roata vieții : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 Lustragiul : COTROCENI —
0 Neînțelesul : PACEA — 15,45
e Heroina : CRINGAȘI — 15,30
O Vera Cruz : MELODIA —
16,45 ; 18,45 ; 20,45.
0 Viva Maria : VIITORUL — 15,30 ; 18.
0 Să nu ne despărțim : VIITORUL — 20,30.

12,45 ; 14,45 :

grafician militant:

Tonitza îl remarcase pe B'Arg, (Ion Bărbulescu) încă din „un cercetător subtil al societății românești anomalii și plăgi sociale le surprinde și le redă cu un talent remarcabil și într-o formă incisivă care atinge deseori tragicul", subliniind că desenele sale „trădează cu claritate urmărirea entuziastă și tenace a unui înalt ideal social, politic și moral, pentru a cărui realizare contribuie prin puterea sugestivă și obsedantă a șarjei creionate" („Avîntul". 17 martie 1920).Astăzi, opera lui B'Arg ni se înfățișează ca una din paginile semnificative ale graficii satirice militante din prima jumătate a secolului nostru, numele lui stînd alături de Tonitza, Iser, Ressu. Șirato, Ary Murnu, N. Mantu și alți artiști care au luat o atitudine critică și protestatară împotriva nedreptăților sociale, în paginile presei progresiste.începînd din 1906, cînd semnează primele desene în revista „Toamna", B'Arg a desfășurat o îndelungă și complexă activitate, ce depășește o jumătate de secol, ca desenator satiric cu vederi democratice înaintate, ca pictor, literat sau critic de artă, în ansamblul operei sale se remarcă în mod deosebit grafica protestatară dinainte de 1944, publicată în paginile presei de orientare progresistă, care cuprinde un număr impresionant de desene satirice ce dezvăluie pe rînd abuzurile monarhiei, farsa politică a partidelor „istorice", nedreptățile sociale, sărăcia populației periferiilor, ororile războiului sau pericolul fascismului.Chiar din anii debutului, atras de cercurile progresiste ale vremii, B'Arg își orientează activitatea în spiritul noilor tendințe realist-critice, apărute în opera lui Băncilă sau Luchian și care capătă o amploare deosebită în grafica publicistică de critică socială de la începutul secolului. Continuînd tradițiile din a doua jumătate a secolului XIX, grafica politică românească de la începutul secolului înregistrează o epocă de înflorire ca fenomen artistic, dezvoltat sub influența directă a evenimentelor social-politice, marcate prin creșterea combativității mișcării muncitorești și prin puternicele răscoale țărănești din 1907. Paginile unor reviste și ziare ca „Furnica", „Facla", „Belgia Orientului" fac loc unor numeroase desene satirice, șarje incisive care dezvăluie critic și combativ tarele și contradicțiile societății de atunci, avînd în prim plan probleme arzătoare politice și sociale cum sînt creșterea .• opoziției conștiente a maselor muri-, citoare, situația țărănimii oprimate, teroarea și abuzurile monarhiei, ma- șinațiunile partidelor „istorice" sau moravurile claselor stăpînitoare.B'Arg se numără printre cei mal activi și perseverenți artiști care iau atitudine față de evenimente publi- cînd desene satirice la „Furnica" (1907—1908), la „Adevărul", unde devine colaborator permanent (din 1908), apoi cu desene combative la „Cuvîntul liber", în 1933—1934. ca și în alte publicații de epocă.Din primii ani, creionul lui B'Arg atinge accente incisive demascînd legiuirile nedrepte ale regimului burghezo-mosieresc care împiedicau libertatea de întrunire și organizare a muncitorilor (..Polițismul și muncitorii". „Guvernul și muncitorii"), apoi măsurile de reprimare a țărănimii după înăbușirea răscoalelor („Morminte ce nu sînt mute", „Răscoalele"). rapacitatea familiei regale amestecată fără scrupule în afaceri veroasp („Duelul berei sau vinului". „Stăpînul") ca și venalitatea și cinismul politicienilor vremii („Capitalul național", „Sîrba arendașilor Eforiei") sau alte aspecte nocive din viața claselor posedante.

B'Arg înregistrează cu conștiinciozitate tipurile sociale specifice epocii, în ambianța lor locală, individualizate adeseori pînă la asemănarea fizică. Portretele și scenele de gen surprinse cu un acut simț de observație dau imaginea unei fresce sociale ilustrate, comentată critic prin optica celui care își manifestă înțelegerea și simpatia față de oamenii simpli, țărani sau muncitori, și, în același timp, dezaprobarea și revolta față de clasele stăpînitoare.în timpul primului război mondial, B'Arg este impresionat dureros de atmosfera de mizerie, foamete, de distrugerile pricinuite în rîndurile populației.După 1920 participă la saloanele umoriștilor și deschide, pînă prin 1930, circa zece expoziții personale, înregistrînd evidente progrese de limbaj, prin folosirea unor procedee tehnice evoluate. Acuarelele și, mai ales, pastelurile sale se remarcă prin folosirea unor acorduri cromatice bine stăpînite, armonizate subtil, prin prospețimea și finețea culorilor. în esență, B'Arg este preocupat de observarea faptului de viață, de aprofundarea semnificațiilor lui sociale. în numeroase lucrări, documente grăitoare de epocă, sînt surprinse scene cu familii numeroase, copleșite de lipsuri, bătrîni scăpă- tați, șomeri sau femei părăsite („Mutatul", „La margine", „Mahalaua", „Tipuri". „Spălătoreasă", „Iarna", „Ulița", „Haine vechi" etc.).Un capitol aparte îl constituie o impresionantă galerie de copii sărmani, lăsați în voia soartei, expuși de la o vîrstă foarte fragedă unei nemiloase și sălbatice exploatări.în evoluția sa artistică <iq după 1930. B'Arg își sporește pof^țialul de expresie. Linia deseneîbr®sale e mai sumbră, mai sigură, reușind să caracterizeze anumite situații cu e- lemente plastice simple, dar mai semnificative. Se observă strădania artistului de a depăși anecdoticul, dînd sensuri mai adîncite scenelor sale de gen prin noi soluții compoziționale, de simplificare și grupare echilibrată a figurilor și mai ales de eliminare a accesoriilor inutile. Con- tinuîndu-și cu perseverență activitatea de desenator publicistic, dezvăluie aspecte sociale din timpul crizei dintre 1929—1933, dînd în vileag drama maselor exploatate, creșterea numărului șomerilor. Solidarizarea artistului cu masele muncitoare este evidentă în desenele dedicate ani de-a rîndul zilei de 1 Mai, în care apar mulțimile ridicate la luptă sub steagul proletariatului. Convingerile șale umanitariste se manifestă cu accente (combative sporite în pagi- nile ' '/Cuvîhtului■, liber" (1933—1936).' revista la care colaborau intelectuali și artiști apropiați Partidului Comunist. Aici B’Arg publică, încă de la primele numere, o serie de desene cu un plus de expresivitate, cu o notă mai ^tranșantă, în spiritul reviste'/. Sesizînd pericolul fascismului eu/jr? pean, B'Arg l-a demascat cu clarviziune și îndrăzneală, în desene cu forță de șoc, ce ating semnificații simbolice („Pacea e amenințată, a- părați-o !“, „Adolf Hitler a înarmat Germania" — 1934. „Zarul a 'fost aruncat" — 1936, cu imaginea apocaliptică a militaristului fascist proiectat pe umbra morții).Revelatoare pentru întreaga sa operă este trăirea în epocă, bazată pe observația vie a realităților sociale pe care. Ie-a cunoscut și investigat. Datorită acestui fapt desenul său transmite emoția sinceră a contactului cu faptul concret de viață, evocă, evenimente, oameni, fapte, locuri, o lume a trecutului cu contradicțiile și tarele ei, iar în același timp inspiră un cald sentiment de umanitate, încredere în om și în valorile create de el.
Gheorghe COSMA

» bogat univers al teatrului liric românesc
de afectivitate — printr-o infuzie cerebrală de stil modern, pe care, de altfel, i-ar fi ușor • s-o facă, este compozitorul nostru care a reușit cel mai bine în operă, povici, meteu" Pineda"), tuiește ceea ce cîndva un mare zician : odeopotrivă interesantă pentru specialiști și pentru public. ~La fel Corneliu Cezar în „Galileo Galilei". E mai mult decît curajos să sugerezi unui artist ceea ce ți se pare tie, auditor, că i s-ar potrivi, dar citind versurile sau proza unora dintre scriitorii noștri am intuit asemănări temperamentale, chiar asemănări de gusturi artistice și o dispoziție spirituală apropiată de acești muzicieni, pe care îi cunoșteam mai bine. De aici se poate naște opera contemporană românească cu subiect actual. Dar pentru că am aruncat mai sus o mănușă, să respectăm regula jocului, punîndu-ne întrebarea : oare compozitorii răsfoiesc cu interes paginile colegilor scriitori ?Cît despre balet, nu putem să nu pomenim despre forța totdeauna atrăgătoare, irezistibilă, a baletelor ’ui Mihail Jora care, de la comedie („La piață"), pînă la poemul liric („întoarcerea din adîncuri") rămîne cel dintîi maestru al baletului românesc. Un excelent spectacol realizat după .Coloana infinită" și

hotare ilustrînd școlilor naționalepeste viața , în secolul XX, că inspirația folclorică e calea cea mai logică pentru un artist român. Dar ea trebuie să fie mijlocul (ales cu intuiție, talent, fantezie, pasiune creatoare, știință a meseriei) și nu scopul autorului. Cite pasaje de recitativ inspirat de cîntecul popular nesc cient artă rată !

„Poarta Tiberiu după „Madrigalele" lui Anatol Vieru pe versuri de Garcia Lorca m-au făcut să cred că mai multi dintre compozitorii noștri, chiar și cei mai tineri, ar putea fi autorii unor excelente partituri de

sărutului" de Olah și altul balet. în felul acesta, drumul spre simfonic arresc, pe la cu aceasta.din nou la telului muzicii, este educația muzicală: e poate o obsesie profesională...

(„Ion Vodă cel Cumplit"), Mansi Barberis (;,Apus de soare") sau Norbert Petri („Trandafirii Doftanei") au fost determinate și de atașamentul spectatorului pentru fapta istorică și bărbăția luminoasă a eroilor, care întruchipează trecutul glorios al poporului. Dar această epoca romantică, a începutului de drum în opera românească, trebuie continuată printr-o firească dorință și străduință de a o îmbogăți, de a o dezvolta, de a o face mai cuprinzătoare. Am dori o reîntîlnire a teatrului liric, cu literatura mare românească. Frumoase tradiții.. „Năpasta" de Sabin Drăgoi după Caragiale. ..Marin Pescaru" de Marțian Negrea după Sadoveanu, „Noaptea furtunoasă" de Paul Constanti- nescu ca și reușitele unor scriitori de astăzi, la care găsim o forță dramatică autentică si profund națională, ne îngăduie să credem că de aici ar putea pleca opera românească cu tematică contemporană. E vorba de cei mai buni scriitori ai noștri, aceia care sînt capabili să furnizeze o dramaturgie modernă, de subtilitate psihologică și în același timp intuind destinele omului în societatea românească de azi. Există astfel de scriitori.S-ar pune atunci problema limbajului muzical adecvat operei moderne; desigur, Enescu ne-o dovedește, ca și atîția alți muzicieni de

sale posibilități. Sporadicele încercări de atragere a unor asemenea oameni prin rare'prezențe la cenaclurile U- niunii compozitorilor nu au dat, firește, rezultatele ' scontate. Dar lucrări valoroase în genul liric continuă să se scrie. în afară de „Mariana Pineda", „Pro- meteu" sau „Amorul doctor", ca să le cităm pe cele mai recente a- parținînd lui Doru Po- povici și, respectiv, Pascal Bentoiu, multi compozitori se simt atrași de posibilitățile pe care le pune la dispoziție a- cest spectacol total. Sîntem convinși că o- pcra pe care o așteptăm de prea multă vreme, acea amplă lucrare specific națională inspirată din realitățile zilelor noastre, trebuie să fie sprijinită și stimulată de forurile competente. Pe cînd un concurs de creație originală de operă, organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă sau chiar de Opera română ? Roadele unei astfel de acțiuni nu s-ar lăsa prea mult așteptate. Să recunoaștem, ar fi temerară, titanică munca de concepere și realizare a unei opere, neavînd nici o certitudine asupra transpunerii • ei scenice într-un viitor apropiat. Organizatorii concursului ar impune lucrările premiate să fie confruntate cu ascultătorii, cu publicul, beneficiarii actului creator.

tine de accesibilitate, a- ceasta fiind la rîndul ei comandată tot de nivelul de cultură al celui care ascultă. Contactul cu muzica se face cu atît mai greu cu cît o anume indiferență față de ea a. avut timpul să . se instaleze temeinic.Cunosc oameni culți si dotați cu multă sensibilitate care nu mai au timpul și răbdarea, la o vîrstă, să-i zicem, medie. să reia abecedarul muzical. (Nu .teorie și solfegii" ci Divertismente de Mozart, sau „Peer Gynt" de Grieg sau chiar „Bărbierul din Sevilla" de Rossini). De aceea mi se pare că însoțirea eîntecului pentru copii (creat special de compozitorii noștri) cu o acțiune e- nergică de restabilire a drepturilor muzicii în școală este o chestiune de viitor a - întregii muzici românești și a nivelului de cultură generală a poporului nos.- tru. Opera si baletul cu subiect și muzică a- decvată sînt, de asemenea, prilejuri în care sensibilitatea unui copil poate fi captivată și cucerită pentru totdeauna. Dacă acceptați o comparație cumva prozaică aș spune că muzica este ca înotul sau mersui pe bicicletă : cînd ai deprins mișcarea. cursul ei binefăcător și bucuria pe care ți-o dăruiește nu o mai uiți niciodatăFără îndoială lucrări românești există si în acest gen Unele au fost prezentate pe scenele noastre. Succesele lui Gheorghe Dumitrescu

încre- și, în , soli-Așteptăm dere noi soluții i virtutea acestora, cităm să-și spună cuvîntul toți aceia care sînt preocupați de a- ceastă spinoasă problemă. în încheiere, amintesc tuturor exponenți- lor teatrului muzical că nu numai prin tălmăcirea — fie ea și la un înalt grad de măiestrie — a operelor străine ne vom impune în concertul artei sonore mondiale, ci în primul rînd prin valorificarea creației originale. Cită dreptate avea Anton Pann nea : — „Cîntă, române, pe

cu

cînd spu-mă frate graiul și limba ta străine, ei de-a și Ie cînta".Și Iasă cele
ADA BRUMARU

La confluența

operei cu marea

noastră literatura
îmi permit să remarc o atitudine mai generoasă față de muzică în geneWl. reflectînd o a- nume transformare a o- piniei publice ; aceasta tine de un progres inte- ectual imens pe care sînt semne că în anii

ro-din urmă publicul mânesc l-a realizat e- fectiv.Receptivitatea oamenilor față de anumite genuri muzicale este o chestiune de educație, în primul rînd. și în al doilea un fenomen care

româ- sufi- ca inspi- paite, pînă cînd o etapă mare din istoria teatrului liric universal de la Wagner la Ianăcek, Berg,. nu va fi repertoriile din țară, gustul și mentalitatea melomanilor, opera românească contemporană nu poate conta pe succese stabile. Deși., de pildă, comedia lui Pascal Bentoiu. „Amorul doctor" după Mo- liere a plăcut (dar și prin spectacol 1). Tot Pascal Bentoiu a reușit recent un lucru de mare calitate cu „Jertfirea Ifigeniei", operă radiofonică după Euri- pide, concepută ca un spectacol sonor ; după jCum se. știe, această o- peră a primit și o distincție internațională de prestigiu. De aceea, așteptăm. cu justificată nerăbdare noua sa operă. „Hamlet". că Bentoiu, cu i vența lui în a ca nimic din îi este propriu brație subtilă și suavă

nu sînt realizate realmente Pe de altă

Și' Doru Po- (operele „Pro- și „Mariana pare că in- cerea mu- creație

Ateneul trece, fi- Operă. Și ajungem cheia cas- care
MIHAI MOLDOVAN.

universal la Hindemith etc. prezentă în teatrelor îmbogățind

Cred consec- nu stri- ceea ce — o vi

contemporaneitate,

Cînd ne referim la public avem în vedere nu o masă unitară, uniformă, cu un gust artistic precis și pentru vecie determinat, însemna să cădem greșeala celor ce clud existența unui blic pentru fiecare _ în parte, aderența spectatorilor la manifestări muzicale deosebite structural ca desfășurare și finalitate. Dar, în același timp, ar însemna să eliminăm evoluția ascultătorului.Atras de imediata receptivitate, publicul, sau cum se numește în general „marele public", pretinde, pe bună dreptate, existența acelor genuri care să-i fie apropiate, care să dispună de un amplu cîmp de asimilare.

Ar în ex- pu- gen

Muzica de operă, în care ne putem mîndri cu nume de rezonanță, avînd alături cuvîntul, deci drumul cel mai direct spre ascultători, are un specific al său peste care nu se poate trece fără a-i știrbi sensul final — mesajul. Indiferent de limbajul utilizat, sensul major al existenței sale constă în rezonanța sa emoționantă. Se știe, pînă și Bach este altul în „Cantata cafelei" decît „Arta fugii". (Altul, totuși Bach 1)Dificultatea de ceput constă în lipsa li- bretiștilor, a acelor oameni de litere, buni cunoscători ai genului liric cu infinitele și în același timp specificele

în darîn-
Anchetă realizată de
Smaranda OȚEANU
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Tovarășul Paul Niculescu-Mizil 
a primit pe ministrul culturii 

și informațiilor 
din R. S. Cehoslovacă

Plecarea tovarășului

Gheorghe Radulescu la Moscova SPORT
Sîmbătă, 23 noiembrie, .ră- 

șul Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.G. 
al P.C.R., a primit pe Miroslav 
Galuska, ministrul culturii și in
formațiilor din R.S. Cehoslovacă, 
Ștefan Brencic, împuternicit al Con
siliului național slovac pentru pro
blemele culturii și informațiilor, și 
Juraj Sedlak, prim adjunct al mi
nistrului învățămîntului, membri 
ai delegației guvernamentale ceho

Acord de colaborare culturală 
intre Republica Socialistă România 

și Republica Socialistă CehoslovacăLa 23 noiembrie s-a semnat la București noul Acord de colaborare culturală între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă.Acordul, care marchează actualul stadiu al relațiilor dintre cele două țări, oglindește atenția de care se bucură în continuare dezvoltarea colaborării în domeniile științei, învă- țămîntului, culturii, artei, presei, radiodifuziunii și televiziunii, sportului și turismului.Din partea guvernului Republicii Socialiste România, Acordul a fost semnat de Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, iar din partea guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace de Miroslav Galuska, ministrul culturii și informațiilor.La semnare au fost prezenți Va- sile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Vasile Alexan- drescu, p^unct al ministrului învă- țămîntului. Alexandru Bălăci, vice
Manifestări consacrate 
semicentenarului UniriiBAIA MARE (red. ziarului „Pentru socialism"). — în sala Teatrului de stat din Baia Mare s-au desfășurat lucrările sesiunii omagiale închinate neuitatului eveniment care a avut loc la 1 decembrie 1918 — Unirea Transilvaniei cu România. Sesiunea a fost organizată de către Comitetul de cultură și artă al județului Maramureș, în. colaborare cu" muzeul județean' din ■ lpcâIitțfte.0,'Au? luat parte membri al biroului județean de partid, cercetători și specialiști din domeniul istoriei patriei, veterani maramureșeni” care au participat la înfăptuirea actului Unirii Tran uvaniei cu România, cadre di- dacl.vj, ingineri, piedici, elevi. Cu acest prilej au fost prezentate comunicările : „1 decembrie 1918 — piatră de temelie în istoria patriei noastre" — de Cornel Borlea, profesor de la liceul nr. 3 din Baia Mare ; „Frămîntări social-politice în orașele și satele maramureșene în preajma Unirii ; Maramureșul și a- dunarea de la Alba Iulia" de Tro- fin Hăgan, șeful catedrei de socialism științific de la Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj ; „Luptele comune ale populației românești și maghiare în preajma evenimentului Unirii" de prof. Aurel Socolan, directorul muzeului județean Maramureș ; „Vasile Lucaciu, luptător de frunte pentru realizarea statului național român unitar" de lector univ. Gelcu Maksutovici: „Unele aspecte ale unirii reflectate în literatura și folclorul de pe teritoriul Maramureșului" — d» lector universitar Tă- nase Filip de la Institutul Pedagogic de 3 ani din Baia Mare și „România socialistă, încununare a aspirațiilor sociale și națiop.ale ale poporului român" de Moise Fetea, șeful secției de propagandă a Comitetului județean Maramureș al P.C.R.în încheierea sesiunii artiști ai teatrului de stat din localitate și ai 

slovace care se află în țara noas
tră în vederea semnării noului 
Acord de colaborare culturală ro- 
mâno-cehoslovac.

La primire au luat parte Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, precum și Karel Komarek, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.S. Cehoslovace la București.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

președinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, oameni de cultură și știință, ziariști.Au asistat, de asemenea, Ștefan Brencic, împuternicit al Consiliului național slovac pentru problemele culturii și informațiilor, și Juraj Sedlak, prim-adjunct al ministrului învățămîntului din R. S. Cehoslovacă.Erau prezenți și ceilalți membri ai delegațiilor română și cehoslovacă.A fost de față Karel Komarek, însărcinat cu afaceri ad-interim al R. S. Cehoslovace la București.
★Cu prilejul semnării Acordului, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. Pompiliu Macovei, a oferit în cinstea delegației guvernamentale cehoslovace, condusă de Miroslav Galuska, ministrul culturii și informațiilor, un dejun la care au participat membrii celor două delegații. (Agerpres)

ansamblului de stat de cîntece și dansuri „Maramureșul" au prezentat un reușit spectacol consacrat sărbătoririi semicentenarului unirii Transilvaniei cu România.
★în întreaga țară continuă manifestările consacrate semicentenarului unirii Transilvaniei cu România; ‘-i : La Casa de cultură "diiîfGâlg'faViâ!-'J avut loc sîmbătă”'Simpozionul intitulat „Unirea Transilvaniei cu România — act de mare însemnătate pentru progresul social-cultural al poporului nostru". Simpozioane au avut loc și în alte 40 de localități din județul Dolj.în sala clubului Casei de cultură din Caracal a fost deschisă o expoziție de fotografii, facsimile, cărți și documente referitoare la lupta poporului român pentru înfăptuirea statului național unitar. în mai multe cămine culturale din județul Olt au avut loc simpozioane.O expoziție documentară s-a deschis șt la Șimleul Silvaniei.Manifestări închinate marelui eveniment istoric au avut loc, de asemenea. în școlile din orașul Suceava.
★Studioul cinematografic „Al. Sa- hia" a realizat în cinstea semicentenarului unirii Transilvaniei cu România, documentarul color „O zi în Transilvania".Fără a fi un documentar al evenimentelor din decembrie 1918, filmul reușește să redea importanta acestui memorabil act, prin implicațiile lui în viața oamenilor de azi ai Transilvaniei — români, maghiari, germani — înfrățiți în muncă, în idealuri și speranțe.Regizorii Gheorghe Horvat și Paul Orza au înregistrat pe peliculă momente semnificative din activitatea oamenilor de artă într-o obișnuită zi de lucru. (Agerpres)

Sîmbătă după-amiază a părăsit 
Gapitala, îndreptîndu-se spre Mos
cova, tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu, viaepreședinte. al Consiliului 
de Miniștri, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste 
România în Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc, pentru a par
ticipa la lucrările celei de-a 37-a 
ședințe a Comitetului Executiv 
C.A.E.R.

La plecare, . pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii Ja
nos Fazekas. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Virgil 
Pîrvu, ministrul finanțelor, Roman 
Moldovan, președintele Comitetului 
pentru prețuri, Mihai Marin, ad

Intîlnire între tovarășul Mihai Dalea 
si Yusuf Osman Samantar
5

Sîmbătă la amiază, tovarășul 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R. s-a întîlnit cu Yusuf Osman 
Samantar, secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Democrate So
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junct al ministrului afacerilor 
externe, conducători ai unor insti
tuții economice centrale, precum și 
I. S. Ilin, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei. ★

La sosire, pe aeroportul Șereme- 
tievo, se aflau în întîmpinare 
M. A. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și alte persoane oficiale.

Au fost de față Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea Sovie
tică, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

maleze, care face o vizită în țara 
noastră.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

ÎN PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI MONDIAL

ROMÂNIA - EL VEȚIA 20
Stadionul : „23 August". Spectatori : circa 35 000.ROMANIA : Gornea — Sătmă- reanu, Boc, Dinu, Mocanu — Ghergheli, Nunweiller VI — Martinovici (Dembrovschi), Domi- de, Dumitrache, Lucescu (Kallo).ELVEȚIA : Grob — Michaud, Ramseier, Tacchella, Stierli, Cit- herlet (Brenna), Dîirr, Kuhn, Vuillemier, Kiinzli, Quentin.
Arbitru : Nejat Sener (Turcia).După meciul de luna trecută Elveția—Grecia (1—0) — cînd gazdele jucaseră un fotbal mediocru, dar obținuseră victoria și două puncte în clasamentul primei grupe europene din preliminariile campionatului mondial — cronica lui Gerald- A. Piaget din „La Tribune de Geneve" începea astfel : „în campionatul mondial, esențialul este să cîș- tigi puncte". în parte afirmația ziaristului elvețian ar putea fi utilă și cu privire la partida dintre echipele României și Elveției. Ieri, fotbaliștii români n-au mai repetat un joc de calitatea aceluia împotriva reprezentativei Angliei, însă, mai ales după pauză, s-au impus prin combativitate și, cu ajutorul unor realizări individuale excelente, au smuls pe merit victoria și cele două puncte. Prin urmare, echipa noastră a știut să se folosească de „avantajele terenului propriu" — publicul bucu- reștean o încuraja frenetic atunci cînd acțiunile tricolorilor se dovedeau consistente — și să-și ia „revanșa" în fața unor adversari destul de dificili. Să nu uităm, totuși, că adevărata revanșă va putea fi socotită doar aceea de pe cîmpurile de joc străine; doar punctul sau punctele cucerite acolo avînd greutatea de a impune reprezentativa României în competițiile interțări...La intrarea echipelor pe gazon am făcut o neplăcută constatare : Pîrcă- lab, nerestabilit, nu figura în formația română, în timp ce Michaud, jucătorul-cheie pentru sistemul defensiv elvețian, era prezent în rîn- durile unsprezecelui cu tricouri purpurii și cruci albe. O absență deci din echipa noastră ce se va dovedi pe parcursul jocului suficient de păgubitoare — de partea cealaltă, un avantaj și tehnic, și moral dobîn- dit, prin Michaud, de către elevii lui Ballabio. Așa după cum era de așteptat, elvețienii au pus în practică din primul minut „lacătul" cu un marcaj individual îndeajuns de jenant și n-au slăbit acest marcaj decît atunci cînd li s-a înscris primul gol. Nu numai că fundașii laterali, Ramseier și Stierli, păzeau cu mare. Strictețe aripile noastre, nu numai că Tacchella -• și Citherlet urmăreau ca umbrele pe Dumitrache și pe Domi- de, dar un om special, Kuhn, îi era afectat mijlocașului... Ghergheli!Primele 45 de minute ale partidei au răsplătit tactica „lacătului", ata- canții noștri arătîndu-se foarte incomodați de jocul strîns și chiar dur al „îngerilor păzitori". Cele două aripi, apoi Domide și chiar Ghergheli, au dat un randament slab, total nesatisfăcător. în această parte a meciului majoritatea acțiunilor reușite în atac ale echipei române s-au desfășurat prin meritele lui Dinu, Radu Nunweiller și Dumitrache. De aceea pînă la pauză remarcăm doar cîteva faze periculoase la poarta lui Grob. Așa, de pildă, în minutul 12, Dumitrache, printr-o fentă urmată de o contrafentă, se debarasează de Ramseier și de Tacchella, apoi centrează, dar Lucescu, deși așezat favorabil în interiorul careului, trimite mingea pe lîngă bară. După un singur minut, Dinu, la 3 m de linia porții, ratează de puțin intercepția balonului. Subliniem și 8 cursă a lui Săt- măreanu, încheiată cu o centrare care face ca mingea să șteargă... bara transversală, precum și o lovitură a lui Dinu, ce trece cu numai cîțiva centimetri peste bară. Dar cele mai multe fri-

1—0 I Dumitrache, printr-una dintre extraordinarele sale lovituri cu capul, 
a trimis mingea în plasă. Foto : M. Andreescusoane le-a provocat elvețienilor în partea întîi a meciului, însuși Michaud, care, la o fază simplă, a plimbat în corner mingea pe mînă, liber și nesilit de nimeni ! Era pe- nalti, dar arbitrul n-a văzut infracțiunea...După terminarea pauzei, tricolorii s-au avîntat spre poarta lui Grob chiar din primul minut și o acțiune combinată Dumitrache-Nunveiller VI a fost zădărnicită de Michaud în ultimă instanță. Dar s-a scurs aproape un sfert de oră de luptă îndîrjită între o apărare supraaglomerată (uzînd de toate mijloacele spre a scăpa cu fața curată) și o înaintare, și ea supranumerică (datorită apariției continue în atac a lui Dinu și a lui Sătmăreanu), pînă să se marcheze golul. Golul care să descătușeze moralmente echipa română și să-i^ înlesnească drumul spre victorie. Nu exagerăm deci cu nimic cînd vom reliefa meritele cu totul deosebite ale lui Dumitrache în obținerea succesului, acest Dumitrache care și-a stupefiat adversarii printr-o voință de lupț^.( exemplară, și care a înscris splendidul gol după o săritură corp la corp cu Tacchella...Din minutul 59, la scorul de 1—0, elvețienii încep să iasă din tranșeele lor, slăbesc marcajul și încearcă obținerea egalării. în condițiile unei a- părării mai puțin dense, Sătmăreanu are o mare ocazie de a înscrie, Domide reușește chiar să înscrie cel de-al doilea gol (min. 72) — la concurență de frumusețe cu punctul al cărui autor fusese Dumitrache — și însuși acesta din urmă, din nou cu capul, trimite mingea în bară...Din relatarea de mai sus nu trebuie să se înțeleagă că elvețienii n-au avut și ei atacuri și contraatacuri primejdioase și situații favorabile golului. Pe rînd Vuillemier, Kunzli, Quentin, Citherlet și Ramseier au periclitat serios poarta lui Gornea. Dar, spre ghinionul lor, nu au obținut nici un gol, fapt ce ne a- ajută de altfel să calificăm jocul în apărare al echipei României drept mulțumitor. Așa e cînd totul se sfîr- șește cu bine...Pentru ansamblul partidei, mențiuni speciale credem că se cuvin lui Dumitrache, Radu Nunweiller și Dinu. Nu au satisfăcut Martinovici, Kallo, Ghergheli ■ și Mocanu. Dintre elvețieni am remarcat pe Ramseier, Kuhn și Vuillemier.

Valeriu M1RONESCU

HANDBAUȘTII
ROMANI SI CEHOSLOVACI »
foștii si actualii 
campioni mondiali 
SE INTILNESC A3 
IA HOREASCĂ *

La sfîrșitul unei săptămîni bogate în evenimente internaționale pentru sportivii noștri, sala Floreasca găzduiește azi meciul cel mai interesant, poate, al sezonului : întîlnirea de handbal masculin dintre' reprezentativei^' României și Cehoslovaciei, din- ' tre fosta si actuala campioană mondială. Prezentarea acestei pasionante întîlniri este inutilă. Reputația handbalului din cele două țări a făcut înconjurul lumii, iar Gruia, Arnost, Samungi, Mareș, Beneș, Penu, Konecny. Popescu, Skarvan, Gațu sînt nume care se bucură de prețuire unanimă. Și mai amintim că cele două echipe se întîlnesc astăzi pentru prima dată după faimoasa semifinală mondială din Suedia. Așadar.. meciul are și un caracter de revanșă, pe care doresc s-o ia jucătorii noștri. învinși atunci.întîlnirea va începe la ora 19 și va fi condusă de arbitrul iugoslav Pupicî. Marți la Cluj e- chipele se vor întîlni din nou, sub același arbitraj.în deschidere, astăzi, de la ora 17,40 vor juca selecționata noastră de tineret și echipa Spaniei, într-un al treilea meci. Cum se știe, ele s-au mai întîlnit în Cupa orașului București, în care tinerii noștri jucători au învins cu 26—22. Joi însă, la Piatra Neamț, au învins spaniolii cu 21—14.
Balcaniada

Cronica zilei
SIMPOZIONUL: „TINERETUL 

— OBIECT DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICĂîn zilele de 22 și 23 noiembrie, în Capitală, s-au desfășurat lucrările Simpozionului „Tineretul — obiect de cercetare științifică", organizat de Centrul de cercetări pentru problemele tineretului.

în cele opt secții ale simpozionului au fost prezentate mai mult de 100 de lucrări științifice tratînd aspectele actuale ale activității tineretului muncitor de la orașe și sate, ale elevilor, studenților, educația estetică a acestora, familia tînără și metodologia cercetării problemelor tineretului. Dezbaterile care au avut loc au reliefat interesul cercetătorilor de specialitate pentru găsirea celor mai bune căi și modalități de dezvoltare multilaterală a tineretului.La încheierea lucrărilor, a luat cuvîntul Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.
SĂRBĂTORIREA PROFESO
RULUI CONSTANTIN DINCU- 

LESCUCu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani, prof. Constantin Dincu- lescu, membru corespondent al A- cademiei, președintele Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor, a fost sărbătorit sîmbătă dimineața în cadrul unei ședințe festive.în cadrul ședinței au luat cuvîntul acad. Miron Nlcolescu, președintele Academiei, acad. Remus Rădu- leț, vicepreședinte al Academiei, prof. Miron Constantinescu, adjunct 

al ministrului învățămîntului, ing. Nicolae Armencoiu, secretar general al Ministerului Energiei Electrice, prof. George Bărănescu, membru corespondent al Academiei, rectorul Institutului politehnic 'din București, ing. Oliviu Rusu, vicepreședinte al Consiliului Național ai Inginerilor și Tehnicienilor, acad. Martin Ber- covici, din partea secției de științe tehnice a Academiei, și prof. Nicolae Dănilă, din partea foștilor stu- denți ai sărbătoritului.Vorbitorii au relevat activitatea bogată desfășurată de prof. Constantin Dinculescu, timp de peste patru decenii, pe tărîm științific, didactic și obștesc.Sărbătoritul și-a exprimat bucuria și mulțumirea pentru cinstea a- cordată, hotărîrea de a-și pune și în viitor întreaga capacitate de muncă în slujba progresului invă- țămîntului șl științei românești, a desăvîrșirii construcției socialiste în România.
★La Casa de cultură a municipiului Botoșani, prof. univ. Radu Co- dreanu, membru corespondent al A- cademiei, a conferențiat sîmbătă despre „100 de ani de la nașterea marelui savant român Emil Racovi- ță“.Un simpozion prilejuit de aniversarea centenarului nașterii savantu lui român a avut loc și la Craiova
★Directorul Institutului central de cercetări agricole, prof. dr. Irimie Staicu, membru corespondent al A- cademiei, a plecat sîmbătă la Viena pentru a participa la cea de-a X-a ședință de lucru a Comitetului consultativ al O.N.U. pentru aplicarea științei și tehnicii, ce va avea loc între 25 ? noiembrie și 6 decembrie.(Agerpres)

(Urmare din pag. I)cu cheltuieli mai mici ? Firește că o asemenea concepție ar coborî nivelul cercetării, ar duce la un practicism îngust. în stabilirea planului tematic încheierea contractelor trebuie să se bazeze pe o apreciere justă a scopurilor acestor relații dintre institutul de cercetare și beneficiar, ca și pe înțelegerea deplină a rolului de avangardă al cercetării actuale în dezvoltarea tehnicii și tehnologiei.Menite să efectueze în primul cînd investigații cu caracter aplicativ și, într-o oarecare măsură, de dezvoltare, institutele departamentale trebuie să fie degrevate de balastul unor probleme cu caracter îngust, cu eficientă strimt locală, lucru posibil mai ales dacă se acordă atenția cuvenită întăririi laboratoarelor uzinale.Se impune, totodată, pentru a păstra așa-numitul „echilibru dinamic al formelor cercetării" să nu se recurgă la absolutizarea cercetării aplicative, și, ca atare, din tematica institutelor departamentale să nu fie principial exclusă abordarea unor probleme cu caracter fundamental orientat. în sectoarele bunurilor de consum. dezideratul acesta mi se pare cu atît mai valabil, cu cît Institutele Academiei și catedrele de învătămînt superior nu dispun încă de o bază corespunzătoare pentru acoperirea tutufor necesităților de perspectivă. Este cazul, de pildă, la Institutul de cercetări alimentare, a se include în plan, lucrări care, deși nu au aplicabilitate imediată, nu pot fi totuși neglijate, deoarece reprezintă tendințele de viitor pe plan 'mondial. Din această categorie fac parte probleme de biochimie, enzimo- logie. nutriție, aplicare a fluidizării la procese de congelare, uscare sau prăjire, intensificarea schimbului de căldură și de masă în procese tehnologice etc. Adiacente lor sînt teme care trebuie puse din timp la punct. Citez din domeniul meu de 

activitate — frigotehnica — folosirea azotului lichid sau liofilizarea.Este necesară concentrarea forțelor asupra temelor de importantă majoră pentru economia națională, și nu fărîmițarea potențialului de cercetare pe teme numeroase, așa cum se observă încă în multe institute departamentale cu planuri exagerat de încărcate. în 1968, de exemplu, institutul nostru a avut de rezolvat practic cîte o temă de fiecare cercetător, ce-i drept, unele extinse pe 2—3 ani. Ținînd însă seama de caracterul complex al celor mai multe lucrări (tehnologie, chimie, microbio- logie, mecanizare), fiecare cercetător a fost nevoit prin forța împrejura
PLAN Șl CONTRACT

rilor să se ocupe simultan de 3—5 teme, cu riscul evident ca în unele dintre acestea să rămînă doar la suprafață. De altfel, eficacitatea unui plan de cercetare nu se poate aprecia doar după numărul lucrărilor, chiar dacă unele dintre acestea sînt publicate apoi în reviste cu renume internațional, .ci după valoarea temelor cu adevărat majore pe care le conține.în altă ordine de idei, asigurarea condițiilor tehnice necesare rezolvării certe a unei teme constituie, de asemenea, un factor-cheie în ce privește includerea acesteia în plan. Astfel, în 1966 am fost de acord a studia tehnologia decongelării cărnii în carcase, dar beneficiarii au putut asigura condiții de experimentare la scară industrială abia la finele anului 1967, de aici decurgînd termina

rea cercetării în primul trimestru 1968 și, ca atare, o decalare a rezolvării, avizării și aplicării rezultatelor. Tocmai datorită acestei situații, știind că nu sînt asigurate condițiile tehnice, de aplicare, rezolvarea, unor teme va fi amînată pînă în 1970 (obținerea dextrinei și glucozei pe cale enzimatică, a preparatelor pec- tolitice și proteolitice etc.).Socot că trebuie găsite posibilități ca institutele de proiectări, care sînt adesea primii beneficiari ai cercetării să devină și parte contractantă, situație care ar asigura parcurgerea mai rapidă a ciclului idee științifică — realizare industrială. De exemplu, secția frigotehnică a institutului nos

tru s-a ocupat de modernizarea procesului de refrigerare a cărnii în carcase (problemă de mare importantă economică și dezbătută actualmente în diverse țări, deoarece întreaga masă de carne din abatoare trece prin refrigerare), la care tehnologia în flux continuu reprfezintă soluția optimă. întrucît aceasta ar impune mijloace pretențioase de mecanizare și automatizare, noi am imaginat o variantă cu aplicabilitate mai apropiată, și anume „celule" de refrigerare relativ mici, care fiind puse succesiv în funcțiune, apropie procesul tehnologic de condițiile, fluxului continuu. Proiectarea a preluat cu înțelegere această idee, a- plicînd-o la proiectul de execuție a abatorului Galați, după ce cîtva timp am pierdut în discuții cu prezumtivi beneficiari, care nu aveau posibilitatea aplicării. Este drept că. 

în ultimii ani, la institutul nostru 9 și Ia altele similare funcționează cu 9 succes secții de proiectare, care con- | tribuie la finalizarea rezolvărilor ela- n borâte de secțiile tehnologice și de mecanizare. Avantajele colaborării cercetării și proiectării în toate fazele ce duc spre valorificarea cercetării sînt însă atît de evidente, încît — după părerea mea — după un timp, rațiuni de eficiență superioară vor face, poate, să se pună cu a- cuitate problema grupării în comun a institutelor de cercetare departamentale și a celor de proiectări, pe măsură ce se vor maturiza condițiile necesare acestei măsuri.Eficienta tematicii din planurile de cercetare se apreciază actualmente 9 oarecum subiectiv. într-adevăn. pro- 9 blemele de cercetare privind indus- H triile bunurilor- de consum sînt gru- H pate pe categorii ca : sortimente noi, g îmbunătățirea calității produselor, 9 procedee tehnologice noi, valorifica- h rea deșeurilor sau subproduselor etc, | iar raportul existent dintre numărul 9 lucrărilor ce se încadrează — uneori 9 destul de arbitrar — în aceste cate- | gorii și totalitatea temelor incluse în g plan determină, în linii mari, și apre- g cierea dată activității institutului de | cercetări. în realitate însă, nu numă- | rul, ci intensitatea efortului depus Q caracterizează mult mai exact modul g cum cercetarea se achită de obliga- a țiile sale. Există, cred, suficiente mo- B tive și posibilități de a se introduce 9 și în cercetare un „indicator călită- g tiv", constînd în măsura în care o 0 cercetare s-a soldat cu rezultate co- | respunzătoare principalelor criterii H de îmbunătățire în perspectivă a 9 produselor.Aspectele de mai sus sînt doar cîte- 9 va dintre cele ce rețin atenția colecti- 9 velor din unitățile de cercetare de- I partamentale, preocupate să-și alcă- 9 tuiască planurile tematice pe anul ce | vine pe baza unor criterii cît mai | riguros științifice, care să asigure 9 transpunerea practică operativă a g rezultatelor, să contribuie la valo- | rificarea superioară a resurselor e- 9 conomiei noastre naționale.

de scrimă
© FLORETIȘTII ROMÂNI PE 
PRIMUL LOC
© LA SABIE — iNVINGĂ- 
TOARE BULGARIATurneul balcanic de scrimă a continuat ieri cu disputarea probelor pa echipe la floretă masculin și sabie. Echipa de floretă a României a cîș- tigat turneul neînvinsă. obținînd victorii concludente : 6—3 cu Grecia, 8—1 cu Iugoslavia, 8—1 cu Turcia și 9—0 cu Bulgaria. Ionel Drîmbă, Tănase Mureșanu, Mihai Țiu și Ștefan Haukler s-au detașat, prin comportarea lor, de ceilalți' adversari.în proba de sabie, echipa României nu a putut trece nici de astă dată de formația Bulgariei, pe care a întîlnit-o, într-un meci decisiv, pentru locul I. Au cîștigat sportivii bulgari cu scorul de 7—2.
A

In cîteva rînduri
DUMINICA DIMINEAȚA SE VA 

DA STARTUL ÎN COMPETIȚIA IN
TERNAȚIONALĂ DE AUTOMO
BILISM RALIUL „LONDRA-SYD- 
NEY“, care măsoară 16 000 km. Din Bombay, participanții vor trece O- ceanul Indian,- fiind transportați de un vapor special, după care vor continua cursa. întoarcerea va avea loc prin punctul Perth. Cursa este organizată de două mari ziare : „Daily Express" și „Sydney Telegraph".

SELECȚIONATA DE FOTBAL A 
MEXICULUI va- sosi la 13 aprilie în Europa. Fotbaliștii mexicani vor susține mai multe meciuri, urmînd să evolueze în Portugalia, Spania, Danemarca, Bulgaria, Italia și Belgia.
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DECLARAȚIA LUI LE DUC THO

PARIS 23 (Agerpres). — Le Duc 
Tho, membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, a sosit la Paris pentru a 
lua parte la convorbirile privind 
problema vietnameză.

într-o declarație făcută presei, 
Le Duc Tho a relevat că guvernul 
S.U.A. întîrzie întrunirea conferin
ței în patru cu participarea repre
zentanților R. D. Vietnam, S.U.A., 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud și adminis
trației de la Saigon. El a spus că 
S.U.A. nu respectă încetarea bom
bardamentelor și a tuturor actelor 
implicînd utilizarea forței și conti
nuă să trimită deasupra teritoriu
lui R. D. Vietnam avioane de re
cunoaștere. „Cerem din partea gu
vernului S.U.A. bunăvoință și o 
atitudine serioasă, a declarat Le

i
Duc Tho. Dacă dorește să 
soluție pașnică problemei 
meze, guvernul american

caute o 
vietna- 
trebuie 

să răspundă exigențelor legitime 
ale poporului vietnamez".

FORMAREA

„Întîlnire cu
Vietnamul"
23 noiembrie marchează un 

nou moment deosebit în dezvol
tarea mișcării de solidaritate a 
francezilor cu Vietnamul eroic. 
Timp de peste o- lună au avut 
loc în întreaga Franță, la iniția
tiva Mișcării pentru pace, nu
meroase manifestări: întîlniri 
cordiale cu membrii delegațiilor 
vietnameze aflate la Paris (R. D. Vietnam și F.N.E.), co
locvii și conferințe, expoziții și 
proiecții de filme, care au pre
gătit această zi națională de so
lidaritate cu Vietnamul.

Cu acest prilej, sîmbătă după- 
amiază a avut loc la sala Mutilante din Paris o largă dezba
tere publică în legătură cu pro
blema Vietnamului. In aceeași zi 
a avut loc tot la- Mutuality un 
mare miting cu participarea lui 
Xuan Thuy, șeful delegației 
R.D.V. și Nguyen Thi Binh, con
ducătoarea delegației F.N.E. la 
convorbirile de la Paris. Cu a- 
cest prilej solii poporului viet
namez au primit numeroase me
saje de solidaritate și simpatie 
ale poporului francez strînse în 
aceste săptămîni în diferite de
partamente. S-a făcut, totodată, 
un bilanț al primelor rezultate 
ale colectei populare „Urgent — 
Vietnam" lansată de Mișcarea 
pentru pace, pentru cumpărarea 
de medicamente destinate po
porului vietnamez.

Ziua de 23 noiembrie — „întâl
nire cu Vietnamul" — a prilejuit 
o manifestare grandioasă a miș
cării de solidaritate din Franța 
cu cauza poporului vietnamez.PARIS, 23.

I

23 (Agerpres). — Că- 
Diakite a fost deserp- 
de Comitetul militar 
naționale președinte

BAMAKO 
pitanul Yoro 
nat sîmbătă 
al eliberării 
al guvernului provizoriu al Repu
blicii Mali. Diakite- este vicepre
ședinte al acestui comitet care, 
după cum se știe, este .prezidat de 
locotenentul Moussa Traore.

Jean Kone, ministru al planifi
cării în precedentul guvern a fost 
numit ministru al afacerilor ex
terne însărcinai cu cooperarea, iar 
Charles Gissokc, membru al Comi
tetului militai al eliberării națio
nale, a prelua' conducerea Ministe
rului Apărări: Portofoliul finanțe
lor este menținut de Louis Negre.

Un comunicat al Comitetului mi
litar ai eliberării naționale infor
mează că organizațiile de masă nu 
au fost dizolvate (contrar anunțului 
din 21 noiembrie), dar activitatea 
conducătorilor acestora a fost sus
pendată pînă la noi dispoziții Ur 
alt comunicat cere tuturor cetățe
nilor care dețin arme să le depună 
la poliție.

50 DE ANI DE LA CREAREA
PARTIDULUI COMUNIST UNGAR

I

■

de ani

ORIENTUL APROPIAT .

anun- repre-1 C.. își iar ca secretarul

Ședința lărgită a C.C. al P.M.S.U
Ministrul de externe
al României primit 

de președintele Turciei
@ VIZITA FĂCUTĂ PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI • ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE

Morcovescu,. 
afacerilor ex- 
Corneliu Ma
in vizită ofi-

ANKARA 23. — Trimisul special 
Agerpres, Simion 
transmite : Ministrul 
terne al României, 
nescu, care se află
cială în Turcia, a fost primit sîm
bătă dimineața de președintele Re
publicii Turcia, Cevdet’ Sunay. La 
primire au luat parte ambasado
rul României Ia Ankara, Grigore 
Geamănu, și persoanele care îl în
soțesc pe ministrul român. Au fost, 
de asemenea, de' față, ministrul 
afacerilor externe al Turciei, Ihsan 
Sabri Caglayangil, și ambasado
rul Turciei la București, Kâmii- 
ran Giirun.- Cu acest prilej a a- 
vut loc o convorbire, în cadrul 
căreia s-a efectuat un larg schimb 
de vederi cu privire la evoluția 
relațiilor dintre cele două țări. Au 
fost, de asemenea discutate unele 
probleme internaționale care pre
zintă interes pentru ambele țări.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, de caldă 
prietenie și înțelegere reciprocă.

Tot în cursul dimineții de sîm
bătă, Corneliu Mănescu a făcut 
o vizită președintelui Consiliului 
de Miniștri al Turciei, Suleyman 
Demirel. în cursul întrevederii, 
care s-a desfășurat într-o atmos
feră prietenească, au fost aborda
te probleme privind dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări, ex-

primîndu-se dorința ca aceste re
lații și colaborarea reciprocă să se 
dezvolte și să se extindă. Au fost, * 
de asemenea, abordate unele pro
bleme internaționale de interes 
comun.

în dimineața aceleiași zile, mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu, a depus o 
coroană de flori la Mauzoleul lui 
Atatiirk, fondatorul și conducăto
rul Turciei moderne. După ce a 
semnat în Cartea de aur a Mauzo- 
leului, oaspetele român a vizitat 
muzeul, care cuprinde exponate 
înfățișînd viața și activitatea re
marcabilului om de stat turc.

în cursul după amiezii, la Mi
nisterul Afacerilor Externe au în
ceput convorbirile dintre Corneliu 
Mănescu și Ihsan Sabri Caglayan- 
gil. Cei doi miniștri, împreună cu 
colaboratorii lor, au procedat la un 
schimb de păreri privind evoluția 
relațiilor dintre România și Turcia, 
Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de prietenie și înțelege
re reciprocă.

Seara, ministrul român a parti
cipat la un dineu dat în onoarea 
sa de ministrul de externe turc. 
Cei doi miniștri au rostit cu acest 
prilej toasturi.

BUDAPESTA 23. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, trans
mite i Sîmbătă, în marea sală a 
casei de cultură a constructorilor 
„Rozsa Ferenc" din Budapesta a 
avut loc ședința lărgită a C.C. al 
P.M.S.U., consacrată celei dc-a 50-a 
aniversări a înființării Partidului 
Comunist Ungar, eveniment remar
cabil din istoria mișcării muncito
rești din Ungaria.

In prezidiu au luat loc Jânos 
Kădăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Losonczi Pal, președin
tele Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, Jeno Fock, președin
tele Guvernului Revoluționar Muri 
citoresc Țărănesc Ungar, reprezeri-

fanți ai vieții social-politice, vechi 
membri de partid și participant) 
la mișcarea muncitorească.

Au asistat reprezentanți ai de
legațiilor de partid aflate cu pri
lejul recentei ședințe a comisiei 
pregătitoare a conferinței interna
ționale a partidelor comuniste și 
muncitorești.

Ședința festivă a fost deschisă 
de Biszku Bela, membru 
foului Politic, secretar al 
P.M.S.U.

Despre împlinirea a 50 
de la crearea partidului comuniș
tilor din Ungaria a vorbit Jânos 
Kădăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.

al Bi-
G.C. al

Schimb de scrisori între miniștrii
de externe ai R. A. U. și Israelului

Aspect din timpul recentelor ciocniri dintre forțele polițienești și studenții 
Universității din Montevideo care revendică reforme democratice.

CORESPONDENȚE DIN LONDRA Șl PARIS

„Pachetul"
noilor restricții

1 Imediat după maratonul consultărilor de la Bonn, guvernul britanic a adop-1 tat hotărîrea de a introduce un nou pachet de măsuri economice restrictive. Ele au fost prezentate în Camera Comune- lor de Roy Jenkins, pentru a treia oară de cînd a preluat conducerea Ministerului Finanțelor. Ac- cehtuînd regimul de austeritate aplicat în ultimii ani, noile măsuri prevăd o creștere a preturilor la benzină, țigări, bere, whisky și alte băuturi alcoolice ; o majorare a impozitelor la îmbrăcăminte, ustensile casnice, automobile, la numeroase bunuri de consum durabile, aparate foto, dulciuri și altele; restrîngerea împrumuturilor bancare ; o- bligatia- pentru importatori de a depune în prealabil la vamă 50 la sută din valoarea mărfurilor pe care le cumpără din alte țări.Caracterul drastic al a- cestor măsuri — apreciază observatorii de aci — se va răsfrînge inevitabil asupra nivelului de trai, în primul rînd al maselor muncitoare cu salarii mici. De altfel, scopul deliberat este reducerea în continuare a consumului intern, ca unul din mijloacele folosite în repetate rînduri de laburiști pentru echilibrarea deficitului din balanța de plăti. Din calcule preliminare reiese că puterea de cumpărare pe piața internă ar urma să scadă cu circa 250 milioane lire. Depunerile vamale pentru import — o formulă fără precedent în Marea Britanie — sînt destinate să descurajeze importul de produse străine mânu-

facturate și semimanufac- turate, astfel încît firmele britanice de comerț să se vadă constrînse a recurge cu precădere la resurse interne. Excepție fac materiile prime, care rămîn neafectate de această măsură.Primele reacții se arată defavorabile, opinia publică și experții expri- mîndu-și scepticismul față de speranța manifestată de conducerea laburistă că aceste restricții vor constitui un „remediu salutar" pentru redresarea economică. Cu atît mai mult cu cit Roy Jenkins declara cu numai trei săptămîni în urmă că e- conumia tării nu ar avea nevuic de „o nouă doză de defiație". în prezent, o bună parte din capacitatea industrială este nefolosită. cu perspectiva ca

situația să se agraveze în urma noțlor măsuri. O a- semenea tendință ar duce la mărirea prețului de cost, cu repercusiuni asupra producției industriale, cea mai periclitată fiind aceea a industriei automobilelor. Cifra șomajului, care este și așa ridicată, va crește și mai mult — după unele evaluări cu cel puțin 40 000—50 000 in viitoarele 12 luni. Ritmul investițiilor și modernizării în industrie este apreciat ca insuficient în comparație cu alte țări occidentale, domeniu în care pachetul de măsuri anuntat nu promite a fi stimulator.Probabil că tocmai de aceea, după primele analize succinte, economiștii prevăd că măsurile proaspăt introduse vor constitui — de altfel ca și devalorizarea și alte măsuri precedente — doar o soluție temporară, în timp ce observatorii politici subliniază că pe plan e- lectoral noile poveri a- runcate asupra maselor largi sînt de natură a diminua în mod serios șan- laburiste în viitoa- alegeri generale.
L. RODESCU

FRANCUL
ÎȘI MENȚINE
PARITATEA

După dramaticele negocieri de la Bonn între „cel x.ecc’', în legătură cu dificultățile sistemului monetar interoccidental, previziunile multor specialiști și observatori cu privire la o probabilă devalorizare a francului francez nu s-au adeverit. Consiliul de Miniștri, întrunit ieri după-amiază la

Paris în ședință specială, a hotărît să mențină paritatea actuală a francului francez. Un comunicat publicat sîmbătă seara de Președinția republicii, a- nuntînd această hotărîre. arată în același timp că generalul de Gaulle se va adresa prin radio duminică la ora GMT.

Se anunță, de asemenea. că marți după-amia- ză va fi prezentată Adunării Naționale o. declarație guvernamentală privitoare la problemele monetare, declarație ce va fi urmată de dezbateri.Pe de alta parte, presa din. capitala Franței publică un șir de comentarii legate de tratativele de la Bonn. Comentînd rezultatul reuniunii „Clubului celor 10", ziarul „Le Figaro" scrie că acesta a provocat neliniște la Paris. „Neliniște în fața perspectivelor care se deschid de acum încolo Franței, neliniște în ce privește viitorul Europei occidentale. Europa „celor șase", subliniază ziarul, s-a rupt în două, iar cooperarea franco — vest- germană a primit o lovitură serioasă. Refuzul Bonnului de a facilita cu prețul unui sacrificiu trecător soluționarea crizei monetare franceze scoate în evidentă în mod crud divizarea lagărului occidental". „Criza monetară interoccidentală și tragicele ei consecințe au fost utile — arată la rîndul său ziarul „Combat". Ea a scos în adevărata sa lumină supremația economică și financiară a R. F. a Germaniei. Prin atitudinea sa, guvernul federal vest-german a îndepărtat în mod deliberat mecanismul consultărilor „celor șase" în domeniul monetar". în continuare, „Combat" arată că recenta reuniune de la Bonn „a demonstrat nu numai că solidaritatea a „celor șase" manifestat, ci, partenerii s-au în două. „Este deci clar, conchide ziarul, că consecințele acestei crize vor fi -de rău augur pentru Piața comună". Iar ziarul „L’Aurore". abordînd aceeași temă, remarcă, între altele, că „visul Franței de a sfărîmâ actualul sistem monetar occidental s-a spulberat".
Al. GHEORGHIU

monetară nu s-a mai mult, divizat

• HANOI. — Cu prilejul se
micentenarului unirii Transil
vaniei cu România, la 23 noiem
brie Pompiliu Celan, însărcina
tul cu afaceri ad-interim. al Re
publicii Socialiste România la 
Hanoi, a ținut o conferință de 
presă, în cadrul căreia a vor
bit despre semnificația acestui 
eveniment. Au participat re
prezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe și ai Insti
tutului de Istorie, ziariști

® TIRANA. — La 23 noiem
brie, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Tirana, Ma- 
nole Bodnaraș, a organizat o 
conferință de oresă cu ocazia 
celei de-a 50-a aniversări a uni
rii Transilvaniei cu' România. 
Au participat reprezentanți ai presei centrale libaneze si ai 
misiunilor diplomatice acreditați 
in Republica Populară Albania.

• COPENHAGA. — Amba
sadorul ț Republicii Socialiste 
România la Copenhaga, Gli. 
Ploeșteanu, a organizat o con
ferință de presă cu prilejul se
micentenarului. unirii Transil
vaniei cu România. Au fost pre- 
zenți numeroși ziariști repre
zentând principalele ziare din 
capitala Danemarcei.

BELGRAD
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BELGRAD 23. — Corespondentul Agerpres, N. Piopeanu, '■ transmite : în zilele de 21—23 noiembrie la Belgrad s-au desfășurat lucrările celui de-al VI-lea Congres al Uniunii Comuniștilor din Serbia. Congresul a ascultat raportul privind activitatea C.C. al Uniunii Comuniștilor din Serbia între cele două congrese, prezentat de Petar Stamboljci, președinte al C.C. al U.C.S., și a discutat în ședințe plenare și pe comisii proiectul de statut și proiectele de rezoluții.în ședința plenară de sîmbătă 
Congresul a adoptat noul statut și 
rezoluții privind problemele econo
mice, politica Ia sate, sistemul po
litic, învățămîntul și cultura, reor
ganizarea Uniunii Comuniștilor, re
lațiile dintre naționalități politica 
externă a Iugoslaviei și situația 
internațională actuală. Apoi au 
fost alese organele de conducere.

în prima sa ședință, Comitetul 
Central al 'Uniunii Comuniștilor 
din Serbia a ales ca președinte 
al C.C. al U.C.S. pe Marko Nike- 
zici, iar ca secretar al Comitetului 
Executiv al C.C. pe Latinka Pero- 
vici.

CAIRO 23 (Agerpres). — Ziarele e- giptene „Al Ahram" și „Al Gumhu- ria“ au publicat ' textul scrisorilor schimbate la 7 noiembrie între miniștrii afacerilor externe ai Republicii Arabe Unite și Israelului, prin intermediul lui Gunnar Jarring, reprezentantul personal al, secretarului general al O.N.U.în scrisoarea sa. ministrul afacerilor externe al R.A.U., pornind de la considerentul că stabilirea unei păci juste necesită ca punct de plecare a- plicarea rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U. în problema conflictului din Orientul Apropiat, rezoluție acceptată de țara sa, care este gata să îndeplinească toate prevederile prevăzute în acest document. ridică următoarele două probleme: dacă Israelul are intenția să aplice rezoluția Consiliului de Securitate : dacă Israelul socotește să-și

din teritoriileretragă trupele sale ocupate la 5 iunie.Ministrul afacerilor raelului, în scrisoarea niază că țara sa. acceptînd rezoluția ce vizează să stabilească o pace justă și durabilă, este dispusă să discute cu R.A.U., prin intermediul reprezentantului G. Jarring, pentru a se ajunge la o înțelegere mutuală asupra mijloacelor executării prevederilor rezoluției, care nu este aplicabilă prin ea însăși, ci trebuie să facă 6- biectul discuțiilor și al unui acord între cele, două părți. în ceea ce privește cea de-a doua problemă, scrisoarea arătă că în fapt chestiunea ridicată de R.A.U. asupra retragerii trupelor israeliene este legată de necesitatea unui acord în ce privește frontiere sigure si recunoscute între cele două țări. '

externe al Is- trimisă, subli-

PENTRU EXCLUDEREA
FOLOSIRII FORȚEI DIN

VIAȚA INTERNAȚIONALA
@ Intervenția reprezentantului român 

în Comitetul juridic al O. N. U.NEW YORK 23. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : Printre problemele dezbătute de cea de-a 23-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. se află și cea a „definirii agresiunii", aflată pe agenda de lucru a Comitetului juridic. Membrilor acestui comitet le-a fost prezentat spre examinare raportul Comitetului special pentru definirea a- gresiunii, a cărui sesiune a avut loc în vara acestui an.Aproape 30 de delegați au luat cu- vîntul în cadrul dezbaterilor, subliniind necesitatea extinderii sferei de aplicare a dreptului în relațiile internaționale prin elaborarea în cadrul Națiunilor Unite a unei definiții precise a agresiunii. în ședința de vineri a comitetului au luat cuvîntul reprezentanții României, R.A.U., Franței, Poloniei, Israelului, Mongoliei și ai altor țări.Arătînd în intervenția sa că „o îndelungată experiență istorică a de-' monstrat caracterul profund antisocial și inuman al folosirii forței în relațiile internaționale", reprezentantul României. Virgiliu Ionescu. a spus :

„România militează, împreună cu alte state, pentru interzicerea folosirii forței sau amenințării cu forța, pentru prevenirea și incriminarea a- gresiunii, modalitatea cea mai gravă a folosirii forței. îndeosebi în împrejurările lumii de azi,- cînd orice conflict militar amenință să mensiuni mondiale".„Abolirea metodelor forță și amenințarea cu forței — a spus delegatul român — poate fi realizată numai 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 internaționale: 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 și egalității în drepturi a statelor".

capete di-bazate pe utilizarea

agențiile de presă transmit:
Construirea la Fraga a 

unui metro cu un 1138(311 de 70 de kilometri, a fost hotărîtă de guvernul cehoslovac în urma dezbaterii problemei transportului în comun în capitala cehoslovacă. Prima parte a metroului urmează să fie realizată cel tîrziu pînă în 1980.
Klți zece pakioți rhode- 

sieni au test condamnați de tribunalul din orașul Bulawayo la închisoare pe diferite termene. Ei au fost siste că nile de trupelor bury.La Sofia a fost semnat un acord între întreprinderea comercială bulgară „Tehnoimpcx" și trustul siderurgic austriac „Alpine Montan". Potrivit acordului, relatează agenția BTA, trustul austriac va acorda ajutor tehnic întreprinderilor bulgare în domeniul realizării de construcții feroviare.

La Pckîn a f°st dat publicității Comunicatul cu privire la vizita în R. P. Chineză a delegației guvernamentale economice albaneze, condusă de Adil Carcani, membru al Biroului Politic, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Au fost semnate un acord cu privire la furnizarea ' unui împrumut Albaniei de către R. 1’. Chineză și protocoale cu privire la acordarea de ajutor tehnic și livrarea către Albania de mașini, utilaje, materiale, nave.acuzați de autoritățile ra- au participat la operațiu- gue-rilă lansate împotriva guvernului do la Salis-

Everest Thomas, care 
a iosî supus jos unei a 
doua frcmspknilâri de 
inimă, cu decedai sîmbătă 
dimineața, s-a anunțat de la spi
talul Saint Luke din Houston 
(statul Texas).

Situația politică din Italia, la cinci zile de Ia demisia guvernului democrat-creștin prezidat de Giovanni Leone, continuă să se afle într-un complex nebulos. Convocat pentru a stabili perspectivele reconstituirii unei noi coaliții guvernamentale de cen- tru-stînga, liniile principale ale programului de guvernare, persoana care să fie recomandată pentru conducerea noului cabinet — Consiliul național al ț partidului democrat-creștin bate pasul pe loc de patru zile, fără a fi reușit să adopte vreo hotărîre în problemele amintite. Mai mult, punctelor de vedere diferite privind unele aspecte ale politicii viitorului guvern, ale relațiilor cu cele două curente principale din cadrul partidului socialist li s-au adăugat noi divergențe.După ce Aldo Moro a țat că grupul pe care îl zintă în conducerea P. D. reia libertatea de acțiune, o consecință directă, partidului, Mariano Rumor, și-a dat demisia din această funcție, s-a înregistrat o revitalizare a curentelor ce alcătuiau majoritatea formată în 1967, la Congresul P.D.C. de la Milano. Zilele acestea, la Palazzo Sturzo (sediul P.D.C.), aproape în fiecare cameră se ținea cîte o întrunire, pe
ROMA

Incerti-

politice
CORESPONDENȚA

DE LA N1COLAE PULCEA

coridoare se forrhaseră diverse 4 grupuri, discuțiile din cadrul cu- 1 rentelor și între curente se inter- < calau într-o atmosferă de oare- < care nervozitate. Această situa- J ție a continuat și în cursul zilei < de sîmbătă, cînd s-a anunțat a- 4 minarea pentru duminică a ale- 1 gerii secretarului național al par- < tidului și a noii direcțiuni. 4De la bun început trebuie spus î că, în genere, nu există ir? deosebiri între soluțiile precorLua- < te de curentele ce se afirma în * prezent în cadrul partidului de- < mocrat-creștin și care ar putea fi < definite — în mare — ca repre- jj ze.ntînd trei tendințe : de centru, < de slînga și de dreapta. De pildă. < există acordul general în vederea j participării la un nou guvern de < centru-stînga și la lansarea neîn- < tîrziată a noului cabinet. Neînțe- ‘ legerile izbucnesc însă atunci cînd < se apreciază cine este cel mai în < măsură să participe la realizarea 4 politicii de centru-stînga, atît în < guvern cît și în conducerea parii- 4 dului democrat-creștin. 1Situația din rîndurile democrat- <ș creștinilor se află în centrul aten- < ției „partenerilor" de coaliție — * socialiștii și republicanii. Primii, < considerînd că înfruntările de po- 4 ziții din cadrul P.D.C. reprezintă jȘ „un important pas înainte spre « o clarificare de fond" a politicii 4 acestui partid, speră că la sfîrși- tul dezbaterilor perspectivele ree- < ditării coaliției de centru-stînga 4 cu un program mai „avansat" vor fi mai favorabile. La rîndul lor, <1 republicanii declară : „Sîntem 4 preocupați și mâhniți continuînd să asistăm la ceea ce par doar < simple jocuri de putere în cadrul j partidului democrat-creștin". (Zia- ru! „La voce repubblicana"). 4în ce privește poziția Partidu- < lui Comunist Italian în legătură cu situația politică din țară, < declarația Direcțiunii P.C.I. dată 4 publicității la 23 noiembrie a- î rată, între altele, că partidul este < împotriva reconstituirii coaliției 4 de centru-stînga, care nu a reușit să rezolve nici una dintre pro- < blemele centrale în folosul oame- 4 nilor muncii și cheamă masele să desfășoare o amplă acțiune uni- < tară pentru a se ajunge la o j nouă orientare politică, favorabilă < rezolvării problemelor acute—eco- < nomice, sociale și politice—ce stau 4 în fața Italiei. 3
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Un avion cu reaefie ds tipul „Boeing 707" s-a prăbușit ieri în golful San 
Francisco. Cei 96 de pasageri și cei 11 membri ai echipajului au fost salvați 

de ambarcațiuni ale gărzilor de coastă americane.
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