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Determining proporțiile fundamentale ale dezvoltării întregii economii naționale, partidul și statul nostru îmbină respectarea principiului priorității ramurilor hotărîtoare ale avuției sociale, a industriei mijloacelor de producție, cu preocuparea perseverentă pentru creșterea susținută a producției bunurilor de larg consum, menite să satisfacă în condiții cît mai bune necesitățile populației. în acest scop, Congresul al IX-lea al partidului și plenarele ulterioare ale C.C. al P.C.R. au prevăzut înfăptuirea unui program complex, de natură să înlăture ră- mînerea în urmă a industriei bunurilor de larg consum, să accelereze ritmul de oreștere a producției în ramurile respective, în vederea satisfacerii cît mai largi, prompte și cît mai eficiente a cerințelor exigente ale oamenilor muncii, solicitărilor lor în continuă evoluție și diversificare — în deplină concordanță cu sporirea veniturilor populației și orientării acesteia spre mărfuri dc calitate superioară și cît mai variate.Investițiile alocate în actualul cincinal pentru lărgirea bazei tehnico- materiale a industriei ușoare sînt mai mari de peste 2,3 ori față de perioada 1960—1965 ; Ia acestea se adaugă fondurile suplimentare alocate ulterior, destinate modernizării și reutilării întreprinderilor, creșterii volumului de materii prime și materiale indigene sau din import, achiziționării unor mostre și tehnologii de fabricație. „Măsurile luate pentru dezvoltarea industriei bunurilor de consum — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în raportul prezentat Ia Conferința Națională a P.C.R. — eforturile ce se vor depune pentru utilarea tot mai modernă a acestei ramuri, pentru creșterea și diversificarea producției vor asigura îmbunătățirea sistematică în următorii ani a aprovizionării populației cu mărfuri de consum de calitate superioară, intr-un sortiment tot mai variat, care să satisfacă în condiții tot mai bune cererile, exigența și gustul estetic tot mai ridicat al oamenilor muncii".Aplicîndu-se în viață prevederile planului cincinal, în perioada 1966— 1967 ritmul mediu anual de creștere a producției în industria ușoară a fost de 13,4 la sută, iar producția ce va fi realizată în 1968 este cu 2,3 miliarde lei mai mare decît sarcinile inițiale. Paleta sortimentelor realizate în această ramură cuprinde astăzi peste 72 800 articole, desene, modele și poziții coloristice, dintre care aproape jumătate au fost create în acest an.Fără a subaprecia cu nimic rezultatele obținute pînă acum, oricine își dă seama că gama sortimentală a producției industriei ușoare nu se ridică încă în totalitate la nivelul exigențelor și evoluției preferințelor populației, că pe piață se mai găsesc articole cu însușiri calitative depășite sau nesolicitate de cumpărători. Ce mai frînează creșterea mobilității și a adaptabilității întreprinderilor din această ramură la cerințele tot mai diverse și în continuă schimbare ale populației — pentru ca producția bunurilor de consum să răspundă în cel mai înalt grad necesităților concrete ale dezvoltării economiei naționale și ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii ?
(Am căutat răspuns la aceste întrebări efectuînd ample inves

tigații în rîndul unor specialiști din industria ușoară, comerțul 
interior, de la instituțiile bancare și din domeniul creației ar
tistice, pe care le publicăm în pagina a III-a a ziarului).

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, ambasadorul acestei 
țări la București, Iaksa Petrici, a 
oferit miercuri la amiază o re
cepție în saloanele ambasadei.

Au participat tovarășii 
Gheorghe Maurer, Vasile 
cu, Emil Drăgănescu, Petre 
jovici, Mihai Dalea, George 
covescu, prim-adjunct al 
nistrului afacerilor externe, mem-

Ion
Vîl-
Bla-

bri ai C.C. al P.C.R., aî gu
vernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații ob
ștești, generali, oameni de știință 
și cultură, ziariști români și co
respondenți ai presei străine.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

o
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și angajamentele anuale
o Șantierul „Baraj" de la hidrocentrala de pe Lotru și-a îndeplinit planul anual. Rezultatele se datorează creșterii considerabile a productivității muncii, precum și folosirii intensive a utilajelor. Un exemplu îl constituie lotul Haneș, unde mecanizarea lucrărilor a determinat o rapidă avansare a construcției, cu un efectiv redus de muncitori.O Petroliștii Trustului de extracție

Tg. Jiu și-au îndeplinit integral angajamentele luate pe acest an. Datorită acțiunilor întreprinse în scopul creșterii productivității muncii și extinderii unor procedee de lucru moderne, au fost micșorate sub prevederi cheltuielile planificate și s-a obținut un volum suplimentar de beneficii de 18 321 000 lei, depășindu-se de peste 2,5 ori angajamentul pe întregul an.

Arta înflorește în contemporaneitate. A reflecta 
realitățile spirituale ale epocii socialismului, a con
tinua tradițiile creației noastre, înalta ținută artistică 
— iată coordonatele muzicii contemporane românești. 
Universul ei este strîns legat de bogata viață afec
tivă a oamenilor de astăzi. Recunoaștem în cele 
mai bune, mai emoționante creații muzicale gînduri 
și idealuri ce ne însuflețesc, năzuințele estetice ale 
timpului nostru, sensibilitatea lumii în care trăim. 
Muzica românească își dobîndește și își afirmă tot 
mai puternic originalitatea. In fața sa se conturează 
un cîmp vast de inspirație. Și nu puține sînt operele 
valoroase care au izvorît din realitatea actuală, 
opere cu un bogat conținut emotiv, exprimînd struc
tura sufletească, particularitățile poporului nostru,

sensibilitatea sa artistică atestată de o strălucită 
tradiție muzicală.

Universul spiritual al muzicii românești contem
porane izvorăște din însăși substanța vitală a 
societății noastre. Intr-insul se împletește bogăția 
de idei și sentimente a omului nou cu dorința lui 
fierbinte de a cunoaște, de a se desăvîrși, de a se 
împlini ca cetățean, ca om de cultură, cu nobilele 
sale aspirații spre mai bine, cu dragostea de patrie.

Aceasta e — cum subliniază participanții la an
cheta noastră — principala cale de lărgire continuă 
a orizontului creației noastre muzicale, de realizare 
a unor lucrări menite să găsească un tot mai vi
brant ecou în inimile ascultătorilor contemporani.(Agerpres) 1
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La. începutul anului 1918, lupta poporului român pentru împlinirea dezideratului său fierbinte — făurirea statului național unitar — intrase în faza ei decisivă. Aspirațiilor profunde ale întregii națiuni spre unire le dădeau glas declarațiile politice ale vremii, presa, puternicele manifestări publice care aveau loc pe întreg cuprinsul vechii Românii. în Transilvania, mișcarea pentru unirea cu România cuprinsese toate clasele sociale, se dezvolta într-o puternică mișcare de masă, avînd obiective clare : înlăturarea jugului habsbur- gic, autodeterminare națională, stat național român unitar, lichidarea rînduielilor moșierești, instaurarea unui regim democratic. In primele rînduri ale mișcării pășea clasa muncitoare. Desfășurînd largi acțiuni greviste, muncitorii au trecut, începînd din luna octombrie, la alungarea autorităților imperiale și la organizarea sfaturilor muncitorești, care, intr-un șir de locuri, au preluat puterea pe plan local. Alături de acțiunile muncitorești au Izbucnit pe cuprinsul Transilvaniei flăcările răscoalelor țărănești. Țăranii alungau autoritățile, atacau conacele, iar în unele locuri împăr- țeau pămînturlla moșierești.La începutul lui noiembrie, în întreaga Transilvanie autoritatea regimului habsburgic era practic spulberată, arrr.ata era dizolvată și împrăștiată, jandarmii alungați de la sate, poliția dezintegrată, organele locale imperiale înlăturate în cea mai mare parte ; autoritatea efectivă era exercitată în centrele industriale de sfaturile muncitorești, iar în celelalte localități de consiliile naționale.

popoarelor /ww

de prof. univ.
Miron CONSTANTINESCU

Sub conducerea acestor organisme, născute prin lupta maselor și exprimînd voința lor, avea să se desfășoare întreaga pregătire a Adunării Naționale de la Alba Iulia. în ziua de 1 decembrie 1918, cei 1 228 de delegați, aleși prin vot deschis de către toate cercurile electorale și organizațiile politice, aveau să proclame unirea Transilvaniei cu mânia. Votul lor era întărit adeziunea unanimă a celor 100 000 de oameni veniți din ținuturile transilvănene. De munți răsuna ecoul bucurieituziasmului celorlalți fii ai poporu-
Ro- prin peste toate pesteși en-

— Iul român, la vestea mărețului act săvîrș'it pe cîmpul lui Horia. :Unirea Transilvaniei cu România s-a înfăptuit prin voința și eforturile maselor populare; ea a reprezentat, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „încununarea luptei seculare dusă de cele mai înaintate forțe ale poporului român din Moldova, Muntenia ' ~silvania, de cărturarii ginditori ai neamului, a desfășurate de elementele nare, de militanții socialiști, a aspirațiilor și voinței întregului popor român".Actele importante din viața popoarelor sînt îndeobște rodul luptei și al eforturilor acestora. Fără a micșora rolul popoarelor de făuritoare ale propriei istorii, împrejurările externe pot să înlesnească

și Tran- și marii activității revoluțio-

(Continuare în pag. a Il-a)

Recepție cu prilejul aniversării

Ambasadorul R. P. Albania la 
București, Iosif Pogace, a oferit 
miercuri seara o recepție cu prile
jul celei de-a 24-a aniversări a eli
berării Albaniei.

Au participat tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului aface-

rilor externe, membri ai guvernu
lui, conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, ge
nerali și ofițeri superiori, oameni 
de știință și cultură, ziariști.

Au luat parte șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Miezul nopții. Cu jumătate de oră înainte, o pornisem spre Giurgiu cu trenul nr. 1 363 care pleacă din gara Progresul-Bucu- rești. O parte din călători ațipiseră în compartimente. Multi se mai aflau însă pe coridoare. Se discuta. Uneori chiar cu aprindere. Despre ce ? Despre un nou meci de fotbal, despre vreme... Cîte discuții nu se înfiripă în tren ! Ca să treacă timpul. Oamenii erau. în general, degajați, dispuși. Doi indivizi erau însă „dispuși" care țuică vinte Călător :— Ce bă. ce te uiți așa ?N-a apucat omul să spună decît o vorbă și cel doi, nitam-nisam, l-au lovit cu pumnii. Au intervenit imediat cîțiva călători și controlorul. Dintr-un compartiment au apărut alți cheflii, care au luat apărarea celor de-o teapă cu ei. Unul a ars siguranța luminii e-

din cale-afară. Fie- cu 'cite o sticlă cu profera în public cu- obscene. Acostară un

lectrice. Minute Un scrîșnet de maipomenit ! Huliganii au îndrăznit să frîneze trenul. Apoi, cînd acesta s-a oprit de-a. binelea, și-au luat bagajele și s-au mistuit în noapte...Mă aflam, deunăzi, în biroul locotenentului major Gheorghe Crețu de la sectorul judiciar al miliției feroviare. I-am povestit tîmplarea.— Din păcate, fapte acelea relatate de dv. mai petrec încă în unele trenuri. Huliganii sînt identificați și arestați în cele din urmă. Cei mai multi dintre ei sînt navetiști. I-am depistat mai ales în trenurile nr. 5312 și 5 005.' care Circulă în direcția Bucu- rești-Ploiești, 1351, 1363 și 1353 de pe distanța București-Giurgiu. 1 003 și 1 007 de pe linia București-Ro- șiorii de Vede.De la miliția judiciară și de la serviciul comercial al Direcției regionale C.F.R.-București am pri-

de panică, frîne. Ne-

în-ca se

Strădania de a crea 
o nouă dimensiune 

a existenteimuzicii era alăturată aritmetici}, geometriei și astronomiei, discipline care constituiau grupul celor 4 art» reale (quadrivium), Pînă tîrziu în secolul 18, profesorii de muzică erau matematicieni de meserie.Au existat și compozitori adepți al unei ciudate „Ars inveniendi" (sec. 17) care își construiau temele muzicale din configurația unui pumn de pilituri de fier aruncate pe masă la întîmplare (aleatorism de tip primitiv). Asemenea fantezii combina- torice au existat întotdeauna. Astăzi însă, procedee de felul acesta se înscriu într-o sistematică greșeală atunci cînd unii dintre inovatorii contemporani tind să matematizeze, pe toate coordonatele, structura de bază a muzicii. Ceea ce a constituit, în trecut, făgașul îndelung cimentat al albiei în care erau capta-

...Și greșeala este umană. S-ar putea ca noile tendințe ale muzicii contemporane sp'-e o subțiere și o abstractizare a fondului emotiv al omului să constituie o imensă e- roare din care urmașii noștri vor trage poate concluzii noi pentru viitorul muzicii. în etapele actuale de tranziție, de căutare continuă, mulți se întreabă dacă însuși rostul muzicii nu devine problematic. Acest rost a constituit, întotdeauna, un echilibru „omenesc" între gîn- dire și simțire. în evoluția muzicii, accentul a căzut cînd pe una, cînd pe alta dintre aceste două categorii care fundamentează conținutul expresiv al artei. Exemple au existat întotdeauna. Mistica sau simbolica unor cifre a stat la baza sistemului pitagoreic ca și în semnificația unor game pentatonice din străvechiul Extrem Orient. încă pînă în miezul evului mediu, învățarea (Continuare în pag. a IV-a)

SOSIREA UNEI DELEGAȚII
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A P. G MEXICAN
Miercuri a sosit în Capitală o de

legație a Partidului Comunist 
Mexican, formată din tovarășii 
Marta Bcrquez, membru al Prezi
diului Comitetului Central al P.C. 
Mexican, și Enrique Semo, mem
bru al C.C. al P.C. Mexican, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., va face 
o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

delegația a fost întîmpinată de to
varășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R, Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

(AgerpresJ

orice fel de ochi ai privi-o — cu de specialist gata să verifice pe un colt de caiet datele tehnice sau cu cel al turistului dispus să admire monumentele vechi și noi ale țării — cea mai înaltă construcție româneas-(Agerpres)(Agerpres)

impiamit și alte detalii. Un anume Nicolae Popa, cu ultimul domiciliu în bd. Banu Manta nr. 3, aflat acum în detențiune, a aruncat în- tr-o noapte o femeie din tren, în timpul mersului. Femeia s-a accidentat grav, în altă noapte, pe linia ferată București-Roșiori, un revizor de bilete a fost pur și simplu maltratat. Gh. Mușat, Tudor Ioan și Stan Minoru călătoreau cu în ce au trenul personal nr. 8 319 direcția Oltenița. După au lovit cîțiva călători, devastat vagonul (dosarul cu actele infractorilor se află procuratura Incredibil !Care sînt acte de huliganism ce se petrec în unele trenuri de pe linii secundare ? De cele mai multe ori, scandal’il începe în momentul în care controlorul vine să facă revizia biletelor. Huliganii călătoresc fraudulos. în clipa cînd sînt surprinși, cală-

în cercetare la sectorului 3).cauzele acestor

torn clandestini încep să incite la discuții, să profereze injurii, să jignească revizorii de bilete. Au curaj pentru că, fiind navetiști, se cunosc între ei, călătoresc în grup, unii locuiesc pe aceeași stradă sau în aceeași comună, lucrează în aceleași unități economice. în apărarea controlorului intervin aproape toți cetățenii onești — și acesta e un fapt demn de reținut — dar tocmai cînd se văd apostrofați și de- mascați. indivizii certați cu cele mai elementare reguli de etică civică devin agresivi. Unii încearcă să mitu- iască personalul C.F.R. cu cîțiva lei. pentru o călătorie care ar fi costat 30 sau 40 lei, iar atunci cînd nu sînt luați în seamă, huliganii amenință și lovesc cu brutalitate. Consecințele acestor acte sînt evidente : pe de o parte, sînt tulburate condițiile unei călătorii civilizate, iar ne de altă parte sînt provocate

C.F.R.-ului pierderi materiale.La cît se ridică numărul călătorilor clandestini ? Au fost organizate sondaje. în_, personalul de pe linia București—Roșiori, de exemplu, au fost depistați, din 600 de călători, 170 fără bilet. La ultimul control întreprins pe liniile București—Oltenița și București-Giurgiu au fost depistate 150 de persoane călătorind în mod fraudulos. Unui număr de 90 de călători, li s-au încheiat pe loc procese verbale de contravenție, 50 urmează să achite amenzile ulterior, iar 10 persoane au dat pur și simplu bir cu fugiții. Anual, Ministerul Căilor Ferate pierde de pe urma călătoriilor clandestine și a unor stricăciuni aduse trenurilor milioane de lei. Unii
Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste 

al Republicii Socialiste România
Dragă tovarășe,
Foarte fericit de a afla știrea cu privire la crearea Frontului Unității 

Socialiste din România și la alegerea dumneavoastră ca președinte al 
Biroului său Executiv, am onoarea, în numele Comitetului Central al 
Frontului Patriei din Vietnam și al meu personal, de a vă adresa felici
tările noastre cele mai vii dumneavoastră, precum și tuturor membrilor 
Biroului Executiv,

Cu aceeași ocazie vă transmit cele mai bune urări de consolidare 
și dezvoltare a legăturilor de prietenie și cooperare frățească între cele 
două popoare ale noastre.

TON DUC THANG
Președintele Prezidiului 

Comitetului Central al Frontului 
Patriei din Vietnam

al

Excelenței Sale
Domnul MOKTAR OULD DADDAH

Președintele Republicii Islamice Mauritania
In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,

poporului român și al meu personal, am plăcerea de a adresa, cu pri
lejul celei de-a VIII-a aniversări a zilei naționale a Republicii Islamice 
Mauritania, cele mai bune urări de sănătate și fericire Excelenței Voas
tre, de prosperitate și progres poporului mauritanian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

că, coșul Centralei electrice de ter-» moficare din Deva, înălțat la aproape un sfert de kilometru deasupra pămîntului, reprezintă și o performantă tehnică și un simbol. Oamenii se depășesc pe ei, trimițînd spre înălțime materializarea eforturilor de fiecare zi.De departe ți se pare că un singur pilon susține cerul, devenit un vast acoperiș al întinsului șantier avînd un capăt lîngă Mureș și celălalt lîngă stația de cale ferată în care vor poposi zilnic opt garnituri de tren, a- ducînd viitoarei termocentrale cărbunele Văii Jiului. După Craiova, Deva va ocupa un loc fruntaș în ierarhia termocentralelor românești.Privirea descoperă imediat însemnele materiale ale celor doi ani de muncă : scheletul uriașelor clădiri de beton și mai ales silueta zveltă a coșului — performantă a constructorilor, examenul lor cel mai dificil. Povestea lucrării își are începuturile la... Luduș, în urmă cu ani; încă a- colo, pe acel șantier, s-a închegat și și-a dat primul examen de măiestrie profesională colectivul care a realizat pe malul Mureșului „săgeata de beton" de 220 metri,— De ani de zile oamenii se cunosc unul pe altul, știu ce pot — îmi spune Gh. Străuț, secretarul comitetului de partid. Cînd s-a terminat lucrarea de la Luduș, mulți trebuiau să plece pe alte șantiere. Am găsit posibilitatea să-i păstrăm pe toți. Cît de mult ne-a ajutat faptul că oamenii sînt stabili, vechi în meserie, se vede în lucrările realizate.Ce poate să fie surprinzător în construcția unui coș de fum ?Privești, bunăoară, o casă, e construcție masivă, solidă, înmagazinînd în ea zilele de muncă a nenumărat! oameni. La prima vedere, o construcție ca atîtea altele. Dar undeva la o fereastră sau la un fronton, meșterul a aprins în piatră scînteia talentului său, a dăltuit cu migală și meșteșug ceva ce nu poate să facă oricine, ceva ce este numai „al lui".
Radu GHEORGHIU

(Continuare în pag. a V-a)
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îfaptul;

ploua!

Conferințe ale organizațiilor

CADOURILOR»

DEJ (Liniare din pag. I)

municipale de partid

PITEȘTI
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In urmă cu... 12 ani, la Co- 
dăiești (Vaslui) s-a construit prin 
muncă patriotică și prin contri
buția bănească a cetățenilor o 
baie comunală care a costat 
200 000 de lei, Cînd să fie dată 
în funcțiune, s-a constatat că 
baia n-are apă. Sursa care ali
mentează spitalul din apropiere, 
fiind săracă, n-a permis racor
darea. La alte posibilități (bună
oară captarea unor izvoare exis
tente în partea de nord-veșt a 
satului) autoritățile comunale nu 
se gîndesc serios. Desele critici 
din presa locală au rămas și ele 
fără ecou. Ce-i de făcut ? Bine 
ar prinde o... săpuneală, dar nu-i 
apă. Pe uscat nu merge. E drept, 
prinde bine, înviorează, dar strică 
obrazul. Ce preferați ?

Inspectorul
închipuit

deEra electrician la Uzina 
utilaj chimic din Ploiești, Mese
rie bună. Dar lut Ion Paraschiv 
nu-i plăcea, se visa inspector la 
C.F.R. Și așa de mult l-a zbuciu
mat gîndul ăsta, incit într-o 
noapte a dat fuga în gara de sud 
a Ploieștiului să controleze bile
tele celor ce se aflau în sala de 
așteptare. Felul de comportare 
agresiv, gîlcevitor, incompetența, 
au atras atenția călătorilor. Ei au 
cerut ca „inspectorul" să se legi
timeze. Simținclu-se jignit, el a 
declanșat scandalul, luînd la bă
taie cîțiva pasageri, A trebuit să 
intervină miliția. Datorită zelului 
depus în inspecție, caracteristic 
numai lui (și nu unui inspector 
adevărat), Ion Paraschiv a primit 
o răsplată judecătorească 
meritată. Morala ? O veți 
după doi ani, chiar de la el.

Noi ne
abținem

9 . ,

bine 
afla,

Viorel Lepădata a fost anga
jat recent la Întreprinderea de 
industrializare, a cărnii Oradea 
ca mezelar. El este omul care în 
luna mai 1968 a fost prins de 
organele de miliție furînd carne 
de la I.A.S. Oradea. Nu era la 
prima abatere de acest fel. Cum 
s-a terminat povestea ? A fost 
îndepărtat, din întreprindere prin 
desfacerea contractului de mun
că. Acum, așa cum am spus, este 
angajat la I.I.G. Oradea, Dar cu
riozitatea este alta, Lepădata a 
fost selecționat și trimis pentru 
specializare la o școală de mai
ștri mezelari din Sibiu. Dintre 
toți muncitorii, el a fost găsit 
cel mai corespunzător. Girează 
pentru el directorul Ion Covaci 
și șeftd serviciului personal Pe
tru Rotarii. l.n recomandarea lor 
se spune că „numitul este un 
muncitor foarte bine pregătit pro
fesional, disciplinat la locul de 
muncă..." etc, etc. Oare pentru 
răspunderea personală a celor doi 
„giranți" cine girează ? Se gă
sește cineva ? Să-l vedem.

Să-i cheltuiți | 
sănătoși!

Au trecut șapte zile de la pu
blicarea, în ziarul nostru, a arti
colului intitulat „Am fost patru 
zile inspector". In concluzii, a- 
nuhțam pe toți cei ce ne-au... 
oferit mită că dacă în timp de o 
săptămînă nu se vor prezenta 
să-și ridice banii, îi vom depune 
la Casa copilului. Ei, bine, nu 
s-a prezentat nici unul. Au prefe
rat să tacă, E dreptul lor s-o 
facă! Astfel stînd lucrurile, nu 
ne rămîne altceva de făcut de- 
cît să depunem banii, în cursul 
zilei de azi, la . Casa copilului din 
Capitală.

Fulgere și 
trăsnete!

Punctul 1 : Magazinele agroali- 
mentăre din Tg-Mureș nu au 
unde depozita (și însiloza) o în
semnată cantitate de legume și 
fructe. Punctul 2 : Depozitul de 
pe str. Justiției nr. 1, construit 
în 1965 (și care a costat 50 000 
lei) a fost transformat în... ga
raj pentru „însilbzarea" unor 
mașini, proprietate personală. 
Punctul 3 : Ce părere aveți des
pre punctul 2 ? N-ar fi indicat 
să constituie punctul 1 pe ordinea 
de zi a ședinței dv. de azi ? In 
felul acesta, ne-ați scuti de a mai 
insista pentru aplicarea hotărîtă 
a... punctului 4 (vezi titlul).

Rubrică redactată de
Stefan ZIDĂRITA 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Zilele trecute în sala teatrului din Pitești a avut loc conferința de alegeri a organizației municipale de partid. In cadrul lucrărilor s-a reliefat că. prin grija deosebită a conducerii de partid și de stat, orașui a devenit unul dintre principalele centre industriale și culturale ale tării, în ultima vreme, aici au intrat in producție obiective de mare însemnătate, iar alte importante unități economice și obiective social-cultu- rale se află în lucru.în darea de șeaniă a comitetului municipal de partid ca și în discuții au fost relevate progresele realizate de colectivele întreprinderilor din Pitești în organizarea științifică a producției și a muncii, mai buna gospodărire a mijloacelor materiale și bănești, folosirea rațională a forței de muncă.Relevînd succesele obținute conferința a subliniat în mod deosebit necesitatea înlăturării neajunsurilor în domeniul realizării investițiilor industriale. Nu întimplător ! Piteștiul a avut de fructificat, în perioada ce a trecut de la ultima conferință de partid, multe sute de milioane de lei investiții. Circa 3 miliarde lei sint alocați pentru anul 1969. Dar în acest sector se semnalează serioase rămî- neri în urmă. Stadii fizice necores- punzătoare prezintă combinatul pe- tro-chimic și rafinăria, fabrica de stofe și cea de bere. Este afectat serios și planul de punere în producție a noilor capacități industriale. Inginerul Sava Costache, directorul general al combinatului petro-chimic, a apelat la Ministerul de Construcții pentru Industria Chimică și Rafinării să impulsioneze — prin mai multă forță de muncă. calificată și asistentă tehnică corespunzătoare — lucrările la complexul de piroliză socotit inima combinatului.Ing. Ion Alexandrescu și alți delegați, referindu-se la rămînerea în urmă a investițiilor social-culturale ale orașului, au semnalat următoarea anomalie : consiliul ’popular municipal și-a îndeplinit doar „onorific" sarcinile, întrucît, în fapt, consiliul popular județean dispune de investițiile respective. Pentru creșterea eficientei activității în acest sector s-a propus lărgirea atribuțiilor municipiului în sensul de a prelua efectiv răspunderea investițiilor amintite.în cadrul lucrărilor conferinței s-a .relevat că dezvoltarea rapidă a orașului Pitești a atras o creștere simțitoare a populației, a cerințelor ei, ceea ce ar fi impus organelor’ locale o mai mare grijă pentru deservirea cetățenilor. în scopul îmbunătățirii mijloacelor de transport public precum și a aprovizionării cetățenilor, tov. Ion Lică, președintele consiliului sindical local. Dumitru Iliescu, mecanic la Depoul C.F.R.. Mihai Dumitru. director la UPA Colibași, au propus înființarea unei întreprinderi specializate în transportul în .comun ..și Aredistribuire'a rețelei Comerciale, acordîndu-se atenție creării de uni- ’ tați comerciale pe lîngă șantiere și marile întreprinderi. Mulți vorbitori au ridicat probleme ale muncii politice desfășurate de organizațiile de partid.în încheierea lucrărilor conferinței a luat cuvîntul tovarășul Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al CC al PCR. După ce a făcut o cuprinzătoare trecere in revistă a realizărilor și perspectivelor de dezvoltare ale municipiului, vorbitorul a subliniat că perfecționarea conducerii vieții sociale depinde în măsură hotărîtoare de grija organelor de partid pentru selecționarea, creșterea și promovarea cadrelor în funcție de rezultatele pe care le obțin în muncă, de pregătirea și aptitudinile de care dau dovadă, de calitățile lor moral-po- litice și profesionale. Conferința a trimis C.C. al P.C.R., tovarășului Nî- colae Ceaușescu, o telegramă în care se spune : „Acționînd permanent în spiritul indicațiilor date de conducerea partidului, organizația municipală de partid va milita cu sporită răspundere pentru realizarea planului de producție la toți indicatorii, punerea la timp în funcțiune a lucrărilor de investiții, ridicarea cali- a și

în contextul muncii entuziaste pentru înfăptuirea programului e- laborat de partid privind ridicarea României socialiste pe culmi tot mâi înalte ale progresului și civilizației, Conferința organizației de partid a municipiului Dej s-a ocupat de con- ’ tribuția pe care oamenii muncii din orașul de la unirea celor două So- meșuri o aduc la efortul general al întregului popor. Dezvoltarea industriei acestei localități fiind prih- cipula caracteristică a anilor din urmă, darea de seamă Prezentată de tov. Vasile Lădaru, prim-secre- ’ tar al comitetului municipal de partid, a subliniat, mai întîi, succesele colectivelor de întreprinderi, care au realizat și depășit . principalii indicatori de plan. Aceste rezultate se datoresc în bună măsură progreselor realizate în organizarea științifică a producției și a muncii — studiile și măsurile elaborate și aplicate avînd o eficiență economică certă. întreprinderi noi,, cum este Combinatul de celuloză și hîrtie, au atins parametrii proiectați cu 3 luni înainte de termenul prevăzut, iar la IPROFIL s-a reorganizat aproape în întregime procesul tehnologic.— La începutul anului ing. Radu spunea ....... _____  Andaraehe, directorulcombinatului, am întîmpinat mari greutăți mai ales în aprovizionarea cu materii prime și materiale.. Cu sprijinul comitetului municipal de partid, al comuniștilor din întreprindere, am reușit să lichidăm rămînerea în urmă și să’ încheiem cele 10 luni cu succese care la început păreau imposibile.în cadrul lucrărilor conferinței, mai mulți delegați au subliniat necesitatea ca organizațiile de partid să acorde o mai mare atenție utilizării integrale a timpului de lucru, creșterii rentabilității întreprinderilor.Alți delegați. printre care Gh. Savu. secretar al comitetului comunal de partid Mica, s-au referit la îmbunătățirea activității organizațiilor de partid din unitățile agricole cooperatiste, la creșterea aportului acestora la întărirea economico-orga- nizatorică a cooperativelor.Merită relevată atenția acordată în cadrul lucrărilor conferinței modului cum sînt rezolvate diferite nevoi cetățenești. Deși s-a îmbunătățit a- provizionarea populației cu produse de larg consum, s-a lărgit rețeaua de desfacere și s-au dezvoltat prestările de servicii către populație, nu se poate trece cu vederea faptul că, așa cum arăta tov. Ioan Filip, șeful depoului de locomotive, transportul muncitorilor la locul, de muncă s» face defectuos, nu, a fost asigurat în condiții bune nici transportul muncitorilor ce vin din alte localități. ,In cuvîntul lor, tov. Ludovio Kantor, secretar al comitetului municipal de partid, Gh. Lavric și alți delegați s-au referit la necesitatea îmbunătățirii continue a muncii organizațiilor de partid pentru ,răspîndirea în mase a ideilor marxîsm-leninismu- lui, pentru educarea maselor în spiritul patriotismului socialist și al Internaționalismului proletar, pentru 1 întărirea prieteniei și unității frățești ’ dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.Participanții Ia conferința de partid au adresat Comitetului Central, tovarășului Nicolae Ceaușescu, o te- ; legramă în care se arată printre altele : „Uniți și înfrățiți în muncă, oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități, care' trăim pe aceste meleaguri ale patriei, vom înfăptui neabătut linia politică marxist- leninistă a partidului, ne vom ’ consacra întreagă’energie și putere de muncă pentru înfăptuirea exemplară a tuturor sarcinilor ce ne stau în față, pentru triumful socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie — Republica Socialistă Româ- nia".

Decembrie — luna cadou
rilor — iată un prilej de a 
ne glndi ce oferim celor dragi. 
In „Luna cadourilor" maga
zinele vor dispune de un sor
timent mai bogat și variat de 
articole bine venite pentru 
toate vîrstele. De pe acum pot 
fi cumpărate, după preferințe 
și necesități, diferite costu- 
mașe pentru copii, rochii, ja
chete și scampolouri, lenjerie 
pentru adolescente, costume 
din stofă pentru băieți.

Pentru cei ce practică spor
tul au sosit în magazine pu
lovere și ghete pentru patinaj, 
treninguri supraelastice, 
ciulițe, fulare, pantaloni și 
bocanci de sici, precum 
saci, genți de voiaj cu care își 
pot împrospăta echipamentul și 
accesoriile necesare.

Din gama articolelor de ga
lanterie pentru femei amintim 
bogata paletă de baticuri din 
relon, acetat și triacetat, mă
nușile, lenjeria, iar dintre ar
ticolele de 
poșetele, 
precum și 
tot. felul.

. Cum și bărbații se bucură 
cînd primesc un cadou oferit 
cu gingășie, unitățile comer
ciale pun la dispoziție 
cole specifice, într-un 
ment la fel de bogat, 
lenjerie, îmbrăcăminte 
la micile. accesorii, . executate 
cu măiestrie.

De asemenea, magazinele 
specializate oferă cumpărăto
rilor diferite dulciuri și bău
turi fine, adecvat prezentate.

CU ROMÂNIA

ca-

marochinărie — 
gențile, centurile, 
încălțămintea ele

arti- 
sorti- 
de la

pînă

DESPĂGUBIRI
PLĂTITE

DE ADAS
Asigurările de bunuri și de 

persoane încheiate, la ADAS 
conferă cetățenilor sau unită
ților socialiste beneficiare ele 
contracte importante avanta
je. La producerea riscurilor 
asigurate. Administrația Asi
gurărilor de Stat plătește ope
rativ despăgubirile și sumele 
cuvenite. Anul acesta, de e- 
xemplu, cooperativa „Muncă 
și artă“ din Galați a primit 
152 700 lei, reprezentând. des
păgubiri ca urmare a distru
gerii de bunuri provocate de 
incendiu, iar cooperativei a- 
gricole de producție din co
muna Vărești Ilfov i s-au. plă
tit despăgubiri de 2 000 000 lei 
pentru diverse pagube sufe
rite.

Oricine poate beneficia de 
avantajele pe care le oferă a- 
sigurările ele bunuri șl 
soane, dacă a încheiat 
tractele legale cu ADAS, 
respunzător intereselor

per- 
con- 

co- 
sale.

sau, dimpotrivă, să stînjenească creația lor. Dacă timp îndelungat o seamă de condiții externe nefavorabile au frînat dezvoltarea poporului român și au determinat menținerea fărîmițării statale, spre sfîrșitul celui de-al doilea deceniu al secolului nostru, noile împrejurări externe nu numai că au favorizat, dar au stimulat lupta poporului nostru pentru eliberarea națională, pentru făurirea statului național unitar.Aceste împrejurări noi au rezultat din desfășurarea marilor mișcări sociale și naționale care au cuprins o- menirea datorită adîncirii crizei generale a capitalismului, ascuțirii maximum a contradicțiilor în condițiile primului război dial. Privită în contextul la sociale mon- eveni- mentelor care au avut loc pe plan european în acea perioadă, unirea Transilvaniei cu România la 1 decembrie 1918 ne apare nu ca un act istoric singular, ci ca parte integrantă 
a luptelor de eliberare socială și națională . desfășurate în acea perioadă istorică de popoarele din centrul și răsăritul Europei, ca un moment in procesul desfășurat pe scară mondială de formare și desăvîrșire a statelor naționale unitare.După cum se știe, în anul 1914, numeroase țări ale lumii fuseseră antrenate în vîrtejul războiului dezlănțuit de marile puteri imperialiste — Germania și Ăustro-Ungaria pe dc o parțe, Franța, Anglia și Rusia pe de altă parte — pentru împărțirea lumii, pentru acapararea unor noi sfere de influență și dominație, pentru redistribuirea imperiilor coloniale.Războiul era în contradicție flagrantă cu interesele maselor populare. El le-a adus acestora mense suferințe, a adîncit te contradicțiile sociale, politice, naționale care deveniseră acute încă înainte de dezlănțuirea lui, a făcut să crească la maximum ura și revolta maselor împotriva claselor stăpînitoare și a orînduirii burgheze care generase un asemenea cataclism. Pe măsură ce războiul se prelungea, se întețeau pretutindeni acțiunile de luptă împotriva războiului, pentru pace, pline și dreptate socială.în timpul^ războiului s-a agravat criza politică și de sistem care mă- cina de mult imperiul habsburgic.După cum este cunoscut, regimul parazitar ’ al aristocrației și marii burghezii austro-ungare exercita o exploatare sălbatică a maselor muncitoare și țărănești, precum și o cruntă asuprire națională asupra celorlalte popoare din cuprinsul imperiului. întocmai ca imperiul țarist, monarhia habsburgică, ținînd ferecate înăuntrul său un mare număr de naționalități, își atrăsese denumirea de tristă faimă de închisoare a popoarelor. Eliberarea acestor popoare și constituirea lor în state naționale de sine stătătoare se impuneau ca o ne- cesitate obiectivă, ca o cerință stringentă a dezvoltării istorice. Această necesitate a fost întrevăzută de Leniri încă în 191^3, cînd el scria în „Tezele în legătură cu problema națională", constituie o istoriei u- mai mul- excepție".

că „statul regulă niversale", tor naționalități ____Un an mai tîrziu, în articolul ./Despre drepturile națiunilor la autodeterminare", Lenin arăta că „numai un orb ar putea să nu vadă în acest lanț al evenimentelor trezirea unei serii întregi de mișcări naționale burghezo-democratice, a unor tendințe de a forma state naționale independente și “ " - - - -aceleași idei în nin arăta că uite „că foarte și sîrbi (în raport total al românilor și sîrbilor) locuiesc în afara granițelor statului „lor", că în general „construcția de stat" în direcția burghezo-națională nu terminat în Balcani..."Luptele sociale și de eliberare tională au căpătat pretutindeni puternic impuls, datorită

național în experiența iar „statul
o

unitare". Reluînd ianuarie 1917, Le- nu trebuie să se mulți români cu numărul
s-a

tei realități istorice, apar lipsite d» consistență și artificiale teoriile a- celor istorici care susțin că imperiul habsburgic și-ar fi putut prelungi existența sub o formă modernizată.Este de observat că în multitudinea națiunilor asuprite din cadrul imperiului habsburgic se puteau deosebi: națiuni iară state naționale (cehii, slovacii,. polonezii etc) și națiuni care aveau state naționale în afara hotarelor imperiului (românii, italienii, sîrbii, slovenii, croații etc.) A- ceste situații diferite au determinat acțiuni diferite, fie pentru constituirea de state naționale noi, fie pentru integrarea în statele naționala deja existente.La 14 octombrie izbucnește greva generală politică în Boemia și Moravia, care revendică pe primul plan constituirea, Republicii Cehoslovace ; la 23 octombrie este proclamată independența Cehiei, iar două zile mai tîrziu slovacii se unesc cu cehii în statul cehoslovac. Cu prilejul recentei aniversări a semicentenarului proclamării independenței Cehoslovaciei, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, Ludvik Svoboda, aprecia astfel acest eveniment : „Octombrie 1918 a încununat cu succes lupta popoarelor noastre pentru salvarea națională, pentru drepturile noastre, pentru locul în Europa care ne aparținea de drept... In Republica Cehoslovacă independentă au fost traduse în viață renașterea națională a cehilor și slovacilor, visurile și aspirațiile generațiilor de patrioți care au luptat cu abnegație și entuziasm. Crearea statului propriu a constituit apogeul firesc al apariției și dezvoltării poporului contemporan care poate trăi din plin ca popor numai într-un stat al său propriu".Tot la 28 octombrie, polonezii din Austria au hotărît unirea cu statul polonez renăscut. „Obținerea independenței pentru care au luptat generații întregi de patrioți și democrat! — se arăta în tezele C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez pentru Congresul al V-lea al partidului — a însemnat o cucerire istorică a poporului nostru. înfăptuirea celor mai fierbinți năzuințe alt< sale... Cucerirea unei vieți independente de stat a avut o uriașă importanță pentru poporul polonez, pentru întărirea în rîndul maselor populare a unei noi conștiințe naționale, pentru lupta dc eliberare socială a clasei muncitoare, pentru crearea unui organism economic unio și a unui sistem juridico-administra- tiv în vederea dezvoltării culturii și învățământului".Concomitent cu evenimentele din Cehoslovacia și Polonia, la sfîrșitul lui octombrie 1918 a izbucnit coala generală a popoarelor i și sloven, care au proclamat părțirea de Austro-Ungaria șl temeierea statului independent slovenilor și croaților, stat șveă să se unească la 1 decembrie 1918 cu statul independent mai de mult constituit, al Serbiei, formînd Iugoslavia'.La 30 și 31 octombrie înseși Viena și Budapesta sînt cuprinse de flăcările revoluției. Ca urmare a puternicelor- lupte sociale, monarhia de la Viena se prăbușește și este proclamată Republica Austria. în Ungaria au loc greve generale ale muncitorilor, se intensifică mișcările țărănești, se produc răscoale ale solda- ților. Greva generală a muncitorilor se transformă în insurecție victorioasă, sfatul, muncitoresc al Budapestei și sfatul militar preluînd conducerea luptei revoluționare ; este abolită monarhia și se proclamă Republica Ungară independentă. Destrămarea imperiului habsburgic a dus astfel nu numai la crearea statelor independente unitare ale foste- lor națiuni asuprite, dar și la apariția statelor naționale ale fostelor națiuni dominante.Concomitent s-a desfășurat revoluția burghezo-democratică în Germania. Scînteia care a aprins-o a fost răscoala marinarilor marii flote de la Kiel, izbucnită în octombrie, între 4 și 8 noiembrie, la Hamburg, Bremen, Essen, Koln, Rostock, Leipzig și în multe alte centre, muncitorii și soidații răsculați au creat soviete. In ziua de . 7 noiembrie, a fost proclamată republica în Bavaria, iar în 9 și 10 noiembrie a fost răsturnata monarhia și s-a format noul guvern german la Berlin. în asprul examen la care îl supusese războiul, regimul monarhiei prusace și-a dovedit putreziciunea și a fost măturat de istorie.Pe fundalul tuturor acestor prefaceri a putut fi încununată de succes și lupta poporului român pentru făurirea statului său național unitar, Transilvania unindu-se cu România.Crearea noilor state naționale, ca și desăvirșirea unității statelor naționale existente în această parte a Europei au constituit victorii istorice ale mișcării de eliberare a popoarelor, rodul eforturilor lor eroice pline de abnegație. Deși puterea politică în noile state a revenit claselor exploatatoare, care au imprimat dezvoltării acestora un curs corespunzător intereselor lor de clasă, crearea acestor state a constituit în mod obiectiv un fenomen profund progresist, a asigurat condiții mai favorabile pentru progresul economie și social a! națiunilor, pentru înmănnn- cherea tuturor energiilor lor creatoare, pentru dezvoltarea activității forțelor progresiste, revoluționare. O dată cu autodeterminarea națională, s-a desfășurat și lupta pentru autodeterminarea socială.înrîurirea pozitivă pe care a a- vut-o făurirea statului național unitar român asupra evoluției poporului nostru apare cu pregnanță în perspectiva celor cinci decenii care au trecut de atunci. Unirea Transilvaniei cu România a creat cadrul statal al dezvoltării României moderne. Unit în cadrul aceluiași stat, poporul român — în pofida persistentei regimului burghezo-moșieresc, a politicii antipopulare a claselor dominante și a infeudării tot mai pronunțate a țării față de puterile imperialiste — a putut să dea noi impulsuri dezvoltării economice și sociale, să asigure acumularea premiselor pentru ridicarea țării pe noi trepte de progres.Procesul firesc de dezvoltare ascendentă a României și-a găsit continuarea firească în zilele noastre prin înfăptuirea revoluției socialiste și construirea noii orînduiri sociale sub conducerea Partidului Comunist Român. Socialismul a asigurat o reală libertate națională și a întregit-o prin libertatea socială, a ridicat unitatea statală făurită acum 50 de ani pe o treaptă superioară, a creat condițiile pentru cea mai deplină înflorire a națiunii.

la socialism, Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a aprins flacăra speranței în inimile milioanelor do exploatați și asupriți de pretutindeni, le-a dovedit că prin luptă revoluționară este cu putință să scuture lanțurile robiei sociale și naționale și să devină stăpini pe soarta lor.în toată lumea și mai ales în țările care, erau antrenate în război s-au intensificat grevele și acțiunile de luptă prin care clasa muncitoare, exprimîndu-și solidaritatea cu Revoluția din Octombrie și ho- tărîrea de a apăra Puterea Sovietică împotriva intervenției puse la cale de imperialiști, își afirma totodată voința de a impune pacea, de a răsturna puterea claselor exploatatoare și a instaura o orînduire socială mai bună, mai dreaptă. Spiritul revoltei a pătruns pe front, în rindurile armatelor beligerante, unde luau proporții de masă actele de nesupunere,Este de care au poarelor habsburgic ideile lui Octombrie, crețul asupra Păcii", x±xplin război imperialist, guvernul sovietic propunea tuturor părților beligerante încheierea imediată a unei păci drepte și democratice, fără anexiuni, și „Declarația drepturilor popoarelor din Rusia", care proclama egalitatea și suveranitatea popoarelor, dreptul națiunilor la autodeterminare pînă la crearea statelor de sine stătătoare. Trebuie de asemenea amintită Declarația adresată popoarelor’ și guvernelor țărilor aliate la 17/30 decembrie 1917, în mo-, meritul întreruperii tratativelor de la Brest-Litovsk. Supunînd unei critici severe concepția Puterilor Centrale care se pronunțau pentru o pace bazată pe statu-quo-ul antebelic, Declarația cerea recunoașterea dreptului la autodeterminare și pentru popoarele a căror subjugare s-a produs cu multe secole în urmă. „Renunțînd la noile anexiuni — se spunea în Declarație — guvernele inamice pornesc de Ia ideea cum că anexiunile. vechi, vechile asupriri a celor slabi de către cei tari ar fi consfințite de vechimea istorică. A- ceasta înseamnă că soarta Alsaciei și Lorenei, Transilvaniei, Bosniei și Ilerțegovinei etc... nu ar fi supusă revizuirii. Un asemenea program este profund inconsecvent și reprezintă un proiect de compromis fără principii între pretențiile imperialismului și împotrivirea democrației muncitorești". Principiile proclamate de Puterea Sovietică, și însuși exemplul popoarelor din fostul imperiu țarist care se constituiau în republici unionale și autonome, au constituit pentru naționalitățile asuprite din imperiu] habsburgic un îndemn la lupta pentru împlinirea propriilor lor năzuinți de a-și cuceri libertatea.în aprilie 1913. Congresul reprezentanților națiunilor oprimate din cadrul imperiului habsburgic. întrunit la Roma, proclama în.țmod solemn, dreptul fiecărui popor ” „de a'., 
constitui unitatea de stat națională 
sau de a completa această unitate 
pentru a. atinge deplina sa indepen
dență politică și economică". In cursul lunilor următoare, sub lovitu- i rile mișcărilor sociale și luptei de eliberare a popoarelor asuprite, ale înfrîngerilor suferite pe front, criza imperiului habsburgic s-a .adîncit tot mai mult și nici o încercare de a-1 salva prin tot felul de proiecte de „modernizare a sfîntului imperiu", de reorganizare a lui în unități autonome naționale n-a putut opri dezarticularea dîn toate încheieturile a a- eestui organism devenit de mult anacronic.Destrămarea imperiului habsburgic, constituirea statelor naționale în urma prăbușirii acestuia, a fost un proces legic, obiectiv, necesar, înăuntrul imperiului habsburgic se înfruntau tendințele spre făurirea unei piețe supranaționale . și spre formarea mai multor piețe naționale. Din cauza inegalității de dezvoltare a piețelor naționale, din cauza încercărilor de dominație și de acaparare ale suprapieței față de piețele naționale, au prevalat tendințele de autonomizare și de separare. Imperiul habsburgic nu avea coeziunea necesară pentru a putea face față acestor tendințe, iar liantul administrativ-birocrâtic al monarhiei a fost destul de fragil, ceea ce a permis dezagregarea monarhiei, fărîmi- țarea edificiului. în lumina aces-

dezertările.înțeles uriașa rezonanță pe avut-o în rîndurile po- asuprite din imperiul ------ - • (>De_ prin care, în

ras- croat des- in- : alcare

na- un . ________ i victorieiproletariatului rus care, în frunte cu partidul său comunist, în februarie 1917 a răsturnat tnri'—nul. iar Mtova luni mai tîrziu, prin Revoluția Socialistă victorioasă din Octombrie, a izbutit să răstoarne definitiv pn+erea capitaliștilor și moșierilor și să instaureze propria sa putere, să creeze primul stat al muncitorilor și țăranilor. Deschizînd o nouă eră în istoria omenirii, era trecerii de la capitalismAlex. MURESANGheorghe CÎRSTEA

tatii produselor, livrarea la timp tuturor mărfurilor pentru export ridicarea gradului de urbanizare orașului".

ț

/

sume considerabile, sacrificată liniștea a mii de oameni plăcerea pasageră a
Lupta împotriva zgomotului, un agent nociv de prim ordin pentru omul de azi, constituie un efort conștient și organizat al societății pentru apărarea sănătății membrilor ei.O scurtă privire pe harta tării ne redă proporțiile mari ale industrializării si tempo-ul urbanizării noastre. Orașe și uneori orășele care în trecutul apropiat atingeau o cifră modestă de 15—20 000 locuitori, astăzi depășesc suta de mii. In a- ceste condiții, reducerea zgomotelor din centrele industriale din țara noastră s-a pus și contiiîuă să se pună cu o deosebită stringență. Nenumărate scrisori trimise pe adresa redacției semnalează aspecte legate de efectele dăunătoare ale zgomotului.Iată, de pildă, — referin- du-ne la primul aspect — ce ne semnalează locatarii imobilelor situate la inter secția străzii Olimpului cu Calea Serban Vodă. „I.T.B.- ul și-a mărit numărul de autobuze. Neavînd unde să le gareze, a găsit cu cai" să o facă sub ferestrele noastre. De atunci, zgomotele provocate de reparațiile curente, de funcționarea continuă a motoarelor, de strigătele șoferilor și meca- nicilor nu contenesc o clipă".Mergînd pe tor sesizări, Inspectoratul Municipiului problema a fost discutată cu conducerea I.T.B. și că aceasta, înțelegînd situația, a cerut aprobarea inspectoratului de a se instala cu mașinile pe un teren propice. unde să nu deranjeze pe nimeni. Dar iată că pentru noul teren nu își dă a- cordul Consiliul Popular al Municipiului București.

Nici cetățenii care locuiesc pe strada Frații Golești din orașul Pitești nu mai cunosc de Depoului de șuierăturile continue ale adăugat și capătul de linie al autobuzelor I.G.O. „Mașinile — ne scriu cetățenii — sint ambalate la maximum, claxonează continuu,

mult liniștea, locomotive cu și pufăiturile acestora i s-a

urmele aces- aflăm de laSanitar București căal

Direcțiunea Monumentului e- roîlor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism comunică :Incepind de la 1 decembrie a.c., orele de vizită la Monument vor fi următoarele : Duminică de la 11—13 ; marți de Ia 15—16,30 : joi de Ia 15—16,30.
ției de igienă comunală din cadrul Inspectoratului sanitar al municipiului București „Oamenii de știință, studiind, în ultimele decenii această problemă, au ajuns la rezultate pe . cit de grave pe atîț de surprinzătoare. Nu e- xistă parte , a organismului uman care să nu fie lezată de zgomote, fie ele pu-

re. fie dm neglijența, și nepăsare, fie din rea intenție nu înțeleg să ia măsurile necesare de înlăturare sau diminuare a lor. Pentru unii ar putea constitui chiar mai mult decît un a- vertisment, dată fiind permanenta agresiune în fața căreia se află locatarii din apropierea surselor de zgomot. în mod cu totul pa-

surselor de zgomot
iar șoferii se strigă și fac mult zgomot. Este un vacarm pe care nu-1 mai putem suporta. Consiliul popular al municipiului Pitești ne-a promis că va propune desființarea acestui cap de linie, dar simplele promisiuni nu rezolvă nimic". Aflăm, totuși că după mari insistențe, acest cap de linie a fost, în sfîr- șit, desființat.Luarea unor măsuri e- ficace de înlăturare a zgomotelor, de orice fel. nu suferă amînare deoarece implicațiile acțiunii zgomotelor asupra organismului omenesc sint dintre cele mai grave. Iată ce ne spune în această privință dr. Dumitru Bobîc, șeful sec-

ternice sau difuze. Zgomotele contribuie la instalarea multor boli : hipertensiunea arterială, infarct miocardic, tulburări digestive, glandulare, hiperti- roidism, diabet, artrite etc, etc., și binecunoscuta nevroză astenică, ca simptom primordial în tulburările neuropsihice. Putem spune că. dintre toți factorii nocivi ai. urbanizării unul dintre cele mai grave este zgomotul. Pericolul devine infinit mai mare pentru copii".Enumerarea succintă a pericolelor reprezentate de sursele de ■ zgomot trebuie să fie înainte de orice un avertisment dat acelora ca-

radoxal, acestea iau aaște- re uneori din dorința de a oferi cetățenilor posibilități de distracție, trecindu-se cu ușurință peste neajunsurile ce le pot crea. In frumosul ,cartier Floreasca, adevărată oază de liniște, s-a instalat astă-vară, pe pista patinoarului, un carting. O dată cu el se instalase acolo și infernul. Prezența cartin- gului într-un asemenea loc, pină atunci căutat mai ales pentru liniștea sa. era de-a dreptul bizară. Un întreg cartier deranjat pentru ca zece mașinuțe să se plimbe ore în șir, pî- rîind îngrozitor, răspîndind o... pestilentă mai mult decît supărătoare, distrugînd

in același timp și pista patinoarului unde au fost investite Merita zilnică pentru altora ?Această lipsă de grijă față de liniștea propriului o- râș a dovedit-o și Consiliul popular al municipiului Constanța aprobînd întreprinderii de agrement să instaleze acum cîteva luni de zile în plin centrul o- rașului, în noul și frumosul cartier Tomis, un parc de distracții, cuprinzînd în afara celor două piste pentru carting, un zid al curajului și alte acareturi de bilei, extrem de gălăgioase.„Veniți să vedeți ce n-ati mai văzut — ne scriu cetățenii, parafrazîndu-1 pe crainicul de la zidul curajului — veniți să vedeți cum ne-a fost răpită liniștea de dimineața pînă nomtea tîrziu !“Ne întrebăm și noi o dată cu cetățenii : Oare nu există criterii bine stabilite după care trebuiau să se conducă cei în drept pentru a aproba sau nu amplasamente ?Scrisori sosite Ia ție ne semnalează că posesorii unor motorete, manete, motociclete le pun abuziv în funcțiune sub ferestrele apartamentelor în care se odihnesc zeci de oameni, la ore din cele mai nepotrivite, le gonesc de la un capăt la altul al străzii pînă după miezul nopții trezind din somn copii, oameni obosiți, veniți de Ia muncă. Și toate a- cestea sub privirile îngăduitoare ale miliției. Una dintre cele mai salutare măsuri privind grija față de liniștea tuturor a fost

a-

acesteredac- faptul

interzicerea claxonatului în majoritatea orașelor și . stațiunilor de odihnă. Dar se respectă această restricție ? Milițienii care se ocună de circulație nu a- cordă nici cea mai mică atenție acestei contravenții.„Ar fi greșit — remarca în discuția avută la Institutul de igienă, prof. dr. Gh. Cadariu, directorul institutului — să considerăm că acest rău reprezentat de zgomote și trepidații este ceva inerent, inevitabil pentru viața civilizată. Prin efortul concentric al tuturor organelor de stat interesate, al fiecărui individ în parte la locul de muncă și în mediul de viață, se poatejunge la o reducere a acestuia în limite, am . putea spune, fiziologice, care să nu reprezinte un element nociv. Cercetările din Institutul nostru se referă la îmbunătățirea condițiilor de muncă în ateliere, în halele zgomotoase, fundamentează metodologia muncii inspectoratelor sanitare, măsurile de reducere a zgomotului citadin pe străzile cu circulație intensă și dens populate, în locuințe și multe alte studii. Greutățile încep în momentul în care rezultatele noastre urmează să fie aplicate. Ne aflăm de multe ori în fața unei ne- păsări împotriva căreia noi nu avem ce face. Poate legiuitorul..."Ce părere au Inspectoratul general al miliției, consiliile populare, precum și întreprinderile cărora „le aparțin" sursele de zgomot ?
Mihai SULIMAN
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în Capitală sau la Ploiești, la Timișoara ori Cluj, am observat că aproape fiecare magazin pe care l-am vizitat avea rafturile pline cu mărfuri. „Dar cînd cauți costumul preferat, stofa, cămașa sau cravata pe care ți le dorești — ne spune strungarul Gheorghe Babo- nca, de la uzina mecanică Teleajen — cu greu le găsești. Lipsa unui sortiment diversificat de confecții, textile, încălțăminte, mai ales în anumite sezoane, stăruie de mult timp în magazinele din Ploiești".

O asemenea părere ne-au împărtășit și alți cumpărători în cursul investigațiilor. De aceea, problema care se ridică, în primul rînd, este : cunosc întreprinderile industriei ușoare și organizațiile comerciale aceste păreri ? Cu alte cuvinte, fac ele un sondaj sistematic și cît mai cuprinzător în vederea cunoașterii operative — curente și de perspectivă — a evoluției preferințelor oamenilor muncii în domeniul bunurilor de larg consum ?

Iată-ne la fabrica de stofe „Dorobanțul" din Ploiești, unitate care în prezent se extinde pe baza unei investiții de circa 200 milioane lei. Un adevărat gigant al industriei stofelor românești. Dar produsele dv. — adresăm noi întrebarea Inginerului șef, Petre Tuhan — unde sînt ? în magazinele ploieștene am găsit doar cîteva sor- inente de stofe în culori , cenușii, cu desene nu prea atrăgătoare. uitate prin rafturi și cam ocolite de cumpărători. Partenerul de discuție a căutat să ne convingă că stofele „Dorobanțul" pot fi întîlnite pretutindeni și că populația le preferă. De unde știe acest lucru ? Pentru- că niciodată comitetul de direcție al fabricii ploieștene nu a căutat să cunoască părerile cumpărătorilor asupra produselor realizate, preferințele lor ! De fapt, tehniciană Stela Tomescu, de la secția de creație a fabricii, ne spunea cu amărăciune : „în nici un fel nu știm cum să-i îmbrăcăm pe oameni. Bîj- bîim..."în privința sondajului producătorului, la „Intex" — Păulești, răspunsul a fost categoric : „Nu-i treaba noastră. Comerțul dictează. Noi fabricăm, nu vindem". Directorul adjunct al sucursalei Prahova a Băncii Naționale, Constantin Pitlcu, căruia i-am înfățișat aceste puncte de vedere, ne-a relatat :— Pasivitatea producătorului este păgubitoare și consecințele ei se văd chiar în interiorul acestei întreprinderi. în alte țări, fabricantul are reprezentanții săi comerciali, care cutreieră magazinele și sondează cerințele și evoluția gusturilor. întreprinderile an birouri speciale care primesc reclamațiile cumpărătorilor, înregistrează preferințele lor privind diferite mărfuri, după care ele sînt studiate cu atenție si luate în considerare. Or, în unitățile industriei u- șoare ploieștene abordarea unor asemenea metode de studiere a cererii de consum este privită cu o indiferentă de neînțeles. Cred că așa se explică, în bună parte, de ce în magaziile unor întreprinderi și organizații comerciale stochează mari cantități de produse finite. Numai mărfurile finite, cunoanele și „căzăturile" fără desfacere de la „Intex“-Păulești, în trei trimestre s-au ridicat la peste 5 700 000 lei.La C"”p""ința Națională a P.C.R. s-a arătat
că sondajul de oninie, în
privința gusturilor, prefe
rințelor vestimentare sa
tisfăcute si 
precum șl 
rerîi de

nesatisfăcute, cercetarea ce- ronsum d:npunct de vedere calitativ si sortimental, pe prune de mărfuri, trierea statistică și interpretarea părerilor exprimate de categorii variate de consumatori au rolul de a orienta — în- tr-o bună măsură — atît industria ușoară, cît și comerțul în dimensionarea si diversificarea nrodim-
țîel șl a fondului de 
marfă destinat pieței. 
unde atunci această reținere inexplicabilă tată de o sarcină care obligă industria ușoară și comerțul să promoveze o m°i aprofundată și sistematică studiere a cerințelor pieței ?— Industria spune că sondajul e o treabă a comerțului — preciza Gheorghe Mușetescu, directorul Sucursalei municipiului București a Băncii Naționale. La rîndul său, comerțul consideră că e o chestiune de care nu trebuie să fie absolvite nici întreprinderile producătoare. Si. așa. pasîn- du-se răspunderea, nimeni nu face pînă Ia urmă un sondaj serios în privința o- rientării producției bunurilor de consum.Aceste păreri ne-au fost confirmate si de un specialist din „tabăra" comerțului, Emeric Kindlin”. directorul I.C.R.T.I.—Timișoara.— în prezent, există modalități anemice, empirice de sondare a cererilor de mărfuri — de la caietul în care fiecare vînzător tre

buie să-și noteze zilnic cererile nesatisfăcute ale cumpărătorilor și pînă la unele întîlniri cu diferite categorii de consumatori. Dar, toate acestea sînt de acum depășite sau cel puțin insuficiente pentru a oferi organelor comerciale o bază cît de cît realistă în relațiile cu industria. S-au organizat, din dispoziția organdlor tutelare, linele magazine de prezentare ale întreprinderilor industriale care aveau ca sarcină principală lansarea pe piață a unor produse noi. Or, în scurt timp, asemenea magazine (cum este cel al fabricii de încălțăminte „Banatul") s-au transformat în unități de desfacere obișnuite, igno- rînd cu desăvîrșire sarcina pentru care au fost create.Un alt reprezentant al comerțului, directorul adjunct al Direcției comerciale județene Prahova, Teodor Buga, opina, ca magazinele să aibă raioane de sondaj — așa-numitul sondaj de întîmpinare. — pentru ca produsele, înainte de omologare, să fie trecute prin „focul" aprecierii cumpărătorilor. Cantități mici de stofe, pîn- zeturi, încălțăminte și alte produse de larg consum să fie oferite spre vînzare și dacă sînt solicitate cu prioritate, într-un timp relativ scurt, numai atunci să fie prezentate la omologare și apoi la contractare.O primă concluzie se desprinde cu pregnanță : industria poate crea noi sortimente sau' modele și, în consecință, poate oferi comerțului o gamă variată de produse, în pas cu cerințele consumului, numai dacă efectuează un sondaj organizat, neîntrerupt, al pieței. La rîndul lui, comerțul poate introduce un criteriu de fundamentare realistă în orientarea activă a industriei ușoare, spre diversificarea. producției și modelarea ei în funcție de „pulsul" cererii — numai dacă investighează în mod cuprinzător tendința de moment sau de perspectivă a nevoilor și gusturilor în continuă evoluție ale cumpărătorilor.Datele sondajului — a- tunci cînd acesta există — trebuie să-și găsească concretizare operativă în producție, să determine înnoirea producției curente a întreprinderilor industriei ușoare, să stimuleze creația de modele și sortimente noi. Cum se explică — de- cît prin rutină și refuzul de a reînnoi producția curentă — faptul că în magazinele ploieștene stau stocate pături de lînă realizate de fabrica de postav din Azuga. la care nu s-a schimbat modelul din 1960 ? Sau ce motiv pot să invoce creatorii și comitetele de direcție de Ia întreprinderile care de 5 ani nu au mai primenit sortimentul țesăturilor pentru rochiile din celofire car- date — nici în privința desenelor și nici în domeniul pozițiilor coloristice ?Consecințele imobilismului în creație se răsfrîng atît asupra cumpărătorilor, cît și a întreprinderilor înseși. Dacă în 1964 s-au contractat 1 200 000 m p țesături din celofire cardate, pentru acest an s-au solicitat de către comerț numai... 20 000 m p. O asemenea stare de lucruri stăruie și Ia sortimentele și modelele de paltoane și pardesie pentru băieți, sau de alte confecții care se mențin la fel de urîte și respingătoare de la o contractare la alta — atît în ce privește țesăturile, coloritul. desenele, cît și linia croielii, lipsită de varietate. De mai multi ani, fabricile de sticlărie, covoare, ceramică și perdele mențin în fabricație sortimente și modele învechite, cu care pia*a este uneori suprasaturată.— Nu putem afirma — ne relata Petre Vereș, director adjunct în Ministerul Comerțului Interior, că în domeniul încălțămintei, țesăturilor și confecțiilor nu se creează modele și sortimente noi. De multe ori însă. inventivitatea și noutatea industriei ușoare trec

cu greu dincolo de... caietele cu mostre. Se în- tîmplă, de asemenea, ca la anumite categorii de mărfuri, unele întreprinderi producătoare să vină la contractări total nepregătite : fie că se prezintă cu modele vechi, fie că cele nou create nu pot fi realizate industrial. Cum s-ar spune, ne autoamăgim.Am întîlnit, însă, si situații cînd organele comerciale acuză pe creatori că ar fi... exagerați, că dau dovadă de prea multă fantezie 1 Și. ca urmare, au respins ofertele producătorilor. Este cazul unor țesături pentru costume

Confecții „la grămadă" — expediate de De șifonat, e șifonat, dar de ce are și o O pereche de cisme fără.., pereche și cu
fabrici de la Focșani, Oradea și Cluj mînecă mai lungă? (pardesiu confecționat la defecte (furnizor „Libertatea'-Arad)

F. C. Oradea)

lînă fină și semifină sau al unor stofe de paltoane pentru femei, precum și al altor produse — așa-zise prea... îndrăznețe. Oare sînt prea multe modele și sortimente de țesături și stofe din lînă și relon — din 42 articole, la un fond de marfă de circa 700 000 mp pe an țesături re- lon, s-au . acceptat doar 10—15 articole — pentru ca organele comerciale să refuze cu atîta ușurință modele noi, frînînd astfel încercările unor creatori de a sparge șablonul, de a împrospăta piața și a oferi populației mărfuri variase, de calitate ?
investigațiilor, al comerțului „Știți cum se contractările ?

Care ar fi căile de integrare adîncă a creației în organismul producției bunurilor de consum, al relațiilor comerț-industrie ? Notăm, în acest sens, cîteva din opiniile specialiștilor în materie. Ar fi foarte util să se organizeze sistematic concursuri de creație pentru noi modele și sortimente — concursuri care să funcționeze permanent, să fie publice și în strînsă concordanță cu estetica și produse- obți- eco- s-ar mai direct creație obținute prin inter-
funcționalitatea lor, cu necesitatea neriî unei (,G. nomicc putea munca rezultatele contractări, mediul unor stimulente materiale care să se acorde creatorilor ? Adică. în funcție de numărul sau cantitatea de produse noi contractate, de cele realizate nrin valorificarea mostrelor importate, cu o eficientă economică certă — verificate în prealabil prin sondaje — să fie stimulați și creatorii ; fiindcă este mai convenabil așa, decît să Se Irosească banii statului în Produse nevandabile. lipsite de funcționalitate și de estetică. Tendința de depersonificare a muncii pentru crearea de noi modele acționează ca o frînă în calea înnoirii permanente a sortimentelor, a diversificării lor. Cu ce s-ar greși dacă s-ar face o publicitate inteligentă jurul celor mai eficiente modele, te. produse, fără glijeze creatorul numele lui ?Acestor puncte li se adaugă și cele exprimate. eu pr’lde artiști plastici decoratori consacrati. ca Aurelia Ghiată. Maria Pană Bues- cu. Teodora Moisescu- Stendl. Gratiela Stoichită, care pe hună dreptate și-au exprimat regretul și nedumerirea fată de modul greoi și adesea inoperant în care atît industria cît și comerțul reacționează Ia propunerile ce li se fac în legătură cu înnoirea și îmbogățirea cu noi modele a producției bunurilor le consum.— încercăm de foarte multă vreme — ne-a declarat artistul Patriciu Ma- teescu, secretarul Uniunii Artiștilor Plastici — să stimulăm noul și inventivitatea în diferite sectoare din industria ușoară. Am făcut în repetate rînduri apel la artiștii plastici să intre în fabrici și să contribuie la îmbunătățirea esteticii produselor industriale. Din păcate, în ciuda ecoului

efînientn ridicate. Nu lega de de la

în reușite șl snrtimen- să se nerespectiv.de vedereri.

acestui puțini au reușit să producție și influențeze deschis artă
favorabil pel, foarte tiști plastici se apropie de . s-o influențeze efectiv.Cînd s-a deschis o expoziție de artă decorativă și s-au prezentat produse cu mare „priză" la corisumatori — produse relativ ușor de realizat pe cale industrială — în loc să ne așteptăm la o îmbunătățire a relațiilor cu industria ușoară, acestea s-au înrăutățit. Porțile majorității întreprinderilor ne-au fost închise, iar ministerul ne-a trimis o serie de adrese prin care ne-a interzis accesul în unitățile sale. N-am înțeles această reacție bizară. Nu de mult timp s-a încheiat un fel de acord între U.A.P. și M.I.U. în care am cerut să ni se prezinte „punctele nevralgice" din diferite sectoare de activitate, prin prisma creației, urmînd ca noi să venim cu propuneri concrete de tățire. Deocamdată tăm un răspuns...Cît timp mai să treacă pentru a lege că activitatea

ție, de educație estetică, de prevenire a irosirii materiilor prime și materialelor, capacităților de producție și umane în produse nevandabile, urîte, ocolite de cumpărător trebuie să devină o componentă fundamentală a preocupărilor și a activității practice a întreprinderilor industriei bunurilor de consum ?In timpul un specialist ne spunea : desfășoarăDe două ori pe an. întreprinderile pregătesc niște modele, apoi le prezintă de- legaților. comerțului, care tot"'atît- de... documehtâțf (am arătat mai înainte cum stau cu sondarea cererii — n.n.) asupra gustului și cerințelor populației le achiziționează sau nu. Adică, doi necunoscători stau față în fată și hotărăsc ceea ce milioane de oameni trebuie să îmbrace și să încalțe. în ce culori și desene să fie produsele".Și așa se ajunge la compromisuri. Mai întîi. unele întreprinderi nu au cu să se prezinte la țări. Este cazul lelor de lenjerie tase artificială și lor pentru bluze și rochii, mult căutate de cumpărătorii cu venituri mai mici și mijlocii : al colecțiilor de modele sărăcăcioase și neatrăgătoare de „Borangicu! turile reunite'' de Fabrica mișoara, „Aurora" Prezentînd lecții slabe, treprinderi tut acoperi capacitatea de producție, cum este cazul Fabricii de încălțăminte sandale fete vine pentru mai ivesc și

această „barieră", am prezentat articolele de modă la diferite magazine, unde consumatorii s-au îngrămădit pe ele și acestea s-au vîndut în cîteva ore. Pe această cale, ocolind veriga ICRTI, am desfăcut numai în ultimii doi ani peste 300 000 țesături.Mai în amănunt, despre viciile procedeului în care „mandatarii" gusturilor populației tratează cu creatorii și producătorii de mărfuri, am discutat cu directorul ICRTI Timișoara, care ne-a relatat : „12 oameni ai unității noastre vorbesc în numele gusturilor și dorințelor celor aproape 2 milioane de locuitori din județele Timiș și Caraș-Se- verin, pe care îi aprovizionăm. Aceasta, în condițiile în care nici noi nu sîntem informați. La contractări ni se prezintă une

ori. în loc de produse, niște... poze sau schițe. Noi facem comenzi, industria acceptă și apoi ne trezim că de pe piață lipsesc o serie de mărfuri mult solicitate. Se uită adesea sau se subapreciază specificul local, preferințele zonale.Ce se întîmplă cînd la contractări, industria prezintă „poze sau schițe" și nu mărfuri a căror realizare este certă ? Fabrica „6 Martie" Sighișoara a afișat o colecție bogată de articole și desene pentru de- coratiuni interioare. La contractare s-a redus mult numărul sortimentelor acceptate (cam 1 la 12) din cauza imposibilității de a fi realizate în practică, iar nu de mult, întreprinderea a cerut să i se înlocuiască unele articole contractate cu altele întrucît nu le poate... produce.

îmbună- aștep-trebuie se înțe- de crea-

ce contrac- artico- din mă- tesături-
prezentate 1“ și „Tesă- >“ București, de pălării Ti- „Someșul“-Cluj, din Capitală, astfel de co- unele în- nu și-au pu- cu comenziPitești — la box talpă bo- bărbați. Se situații cînd— așa cum am mai arătat— delegații comerțului resping așa-zisele articole de modă...— De mai multe ori — ne-a spus Aurel Nicolescu, director adiunct Ia „Industria lînii" Timișoara — noi am înregistrat asemenea refuzuri care nu puteau fi justificate decît prin motive de ordin pur subiectiv. Văzînd că nu putem trece

Sînt inevitabile toate a- ceste deficiențe, care transformă „colosala contractare" într-o tîrguială, dominată de aproximații, de incertitudini și provizorate ? Nu analizăm cînd și unde trebuie să se desfășoare acțiunea de contractare — o dată, de două ori sau de mai multe ori pe an, la producători sau pe terenuri „neutre". Dar este cert că cumpărătorii vor fi mai bine satis- făcuți, industria se va a- dapta mai operativ cerințelor pieței, dacă perioada de contractare se va apropia cît mai mult de sezonul în care se fabrică și se desfac produsele. Nu s-ar putea ca organele comerciale care contractează noile produse să fie retribuite în raport cu numărul de modele și sortimente noi acceptate, cu cantitatea dintr-un model sau sortiment și cu rapiditatea desfacerii lui în rețeaua comercială. cu „priza" pe care aceste produse o au la cumpărători? în acest fel. ar fi evitate în măsură considerabilă f acceptările de mărfuri pe bâză de aprecieri nefondate și s-ar impulsiona cunoașterea de către organele comerciale a cerințelor reale ale populației.Discuțiile cu specialiștii în acest domeniu au relevat că îmbunătățirea sistemului de contractare a bunurilor de consum, adaptarea rapidă a producției la cerințele pieței sînt pe deplin posibile prin traducerea în viată a măsurilor stabilite Ia Conferința Națională a P.C.R., care prevăd ca planul întreprinderilor să cuprindă numai mărfuri de importantă deosebită pentru aprovizionarea populației, restul urmînd a fi fabricate în baza contractelor directe, nemijlocite dintre comerț și unitățile industriei ușoare. Este de așteptat că aplicarea măsurilor respective va putea învinge acea timiditate și reținere 1 nejustificată manifestate de organele comerciale și de producători în contractarea și introducerea operativă în fabricație a unor bunuri de consum cerute de populație, obligîndu-i să dovedească

receptivitate și mobilitate față de „pulsul" pieței.Uneori, organele comerciale au încercat să solicite industriei ușoare producerea operativă a anumitor loturi de mărfuri. Dar nu întotdeauna aceste cereri au fost satisfăcute. Cauza acestor refuzuri am descifrat-o la fabrica „Dorobanțul" din Ploiești, de care am mai amintit. L-am întrebat pe directorul a- cestei întreprinderi dacă, în cadrul unei întreprinderi mari, ca aceea pe care o conduce, este posibilă realizarea unor par- tizi mai mici de stofe sau mlădierea producției după nevoile de consum ale populației. Răspunsul a fost: „Putem face și acest lucru, dar cu pierderi. Pe noi ne avantajează loturile

mari, de lungă durată. La capacitățile noastre, un lot dintr-un model nu poate fi mai mic de 14 000 metri stofă. Altfel sîntem dezavantajați". Este ușor de înțeles. deci, de ce la contractări reprezentanții „Dorobanțului" au fost și sînt •nevoiți să refuze comenzile de stofă sub 14 000 metri. După calculele inginerului șef al fabricii, cam 20 la sută din cerințele comerțului nu sînt acceptate din motivul arătat. Iată cum se îngustează gama sortimentală, fapt demonstrat și de datele furnizate de bancă : în semestrul I 1967, „Dorobanțul" a prezentat Ia contractare 17 articole noi, iar în 1968, doar 6.Cine este de vină că, în acest fel. unele întreprinderi ale industriei ușoare nu dispun de acea suplețe necesară, de mobilitatea, rentabilă, de a produce cantități mai mici din unele articole, de a nu uniformiza și îneca circuitul comercial cu anumite sorturi de produse care determină, iminent, o încetinire în desfacere ?Iată ce ne-a spus în a- cest sens Stelian Gherman, inginer șef la „Industria lînii" Timișoara : „Se știe că pe plan mondial, între 70 și 90 la sută populația se îmbracă cu confecții de fabrică. Cu toată această mare cerere de confecții, eu n-am auzit ca, în vreo țară, industria confecțiilor să se poată lipsi de unele unități producătoare mai mici, capabile să satisfacă anumite cerințe de serie redusă ale populației. In general, în aceste țări există fabrici bine dimensionate, rentabile. cu 1 000 — 1 500 sala- riați, cu un grad ridicat de mecanizare și automatizare, care se adaptează foarte ușor la cerințele pieței. Ele produc mărfuri care se vînd repede, evitîndu-se stocările, demodările și reducerile de prețuri".Nu ar trebui să fie revizuită și la noi concepția unor cadre din industria bunurilor de consum potrivit căreia producția acestei ramuri trebuie neapărat realizată numai în întreprinderi „gigant" ? Oare seriile mari de confecții și încălțăminte, de tricotaje și țesături sînt suficiente pentru a acoperi

cerințele diversificate, evoluate și în continuă schimbare ale populației ?— O asemenea concepție unilaterală stăruie și în ce privește circuitul mărfurilor de la producător Ia cumpărător, ne relata directorul I.C.R.T.I. — Timișoara. Foarte puține țări mai practică „sistemul intermediarilor" între comerț și industrie. Marfa trebuie să parcurgă, în cel mai scurt timp, drumul de la fabrică la magazine. La ora actuală se dirijează „de la centru" ce trebuie să se producă la Suceava și ce trebțxier să se vîndă la... Timișoara.Mai înainte existau două renumite fabrici de confecții : la Timișoara și la Arad. Cea de la Timișoara era una din cele mai bune din tară. „Marca" ei era foarte des solicitată. Ulterior fabrica s-a profilat pe... mantale din p.v.c. pentru că, chipurile, avea o producție mică. în prezent ea mai produce diferite mărfuri pentru femei. Mai înainte, cînd aceste două fabrici funcționau din plin, ele a- sigurau confecții pentru două județe. Si era marfă bună, care nu staționa luni și ani de zile în depozite.— Erau întreprinderi care erau receptive ori de cîte ori le solicitam un produs sau altul, a adăugat partenerul de discuție. Acum ne aprovizionăm și de la Cluj, și de la București, și de la Focșani, și de la Iași, și de la Satu Mare, adică din toată tara. Confecțiile străbat în lung și-n lat sute si mii de kilometri, încărcînd costurile generale de producție și desfacere. în același timp, din județul nostru se expediază către numeroase județe alte confecții. De ce nu se trece, așa cum practica țărilor avansate a arătat că este util și rentabil, la o profilare a fabricilor de confecții după principiul teritorial, zonal ? Multe din aceste fabrici ar trebui să aibă o producție de serie mică, să fie mai „mobile" și în așa fel organizate îneît o schimbare de sortiment sau o realizare în avans să nu necesite cheltuieli și riscuri mari, zeci de aprobări și multă birocrație.
Să fim optimiști. Avem motive!...chiar dacă neajunsurile nu stăruie de ieri, de azi în relațiile industrie-comerț, chiar dacă măsurile întreprinse pînă acum nu s-au dovedit a fi capabile să aducă îmbunătățirile cuvenite în armonizarea producției cu desfacerea bunurilor de larg consum, in esență, intervențiile ce se cer declanșate ar trebui să vizeze cîteva probleme :— Așezarea pe baze moderne, științifice, a activității de sondare a cererii de consum, a gustului cumpărătorilor, sondaj pe care trebuie să-l facă atît producătorii cit și comerțul. Este intolerabil să se producă mărfuri, pe baza unei insuficiente cunoașteri a pieței, a cererii de consum și nimic nu justifică ignorarea activității creatorilor din interiorul sau din afara industriei ușoare, practica de a împiedica pătrunderea artiștilor plastici în circuitul concepției și producției bunurilor de larg consum.— îmbunătățirea fundamentală a desfacerii mărfurilor, după legea universal- valabilă a comerțului: „cumpărătorul este suveran, iar magazinele trebuie să-i satisfacă operativ cerințele, dar să-i și educe gusturile". Rațiunea existenței industriei ușoare și a comerțului constă în satisfacerea promptă, cît mai deplină a solicitărilor populației.— Reconsiderarea concepției după care numai „giganții" industriei ușoare ar îl rentabili, concepție care ignoră mobilitatea, elasticitatea și adaptabilitatea producției la cerințele reale ale consumului. Acest deziderat este valabil atît pentru investițiile noi, cît și pentru eventualele modernizări și dezvoltări de fabrici și uzine. Pe prim plan se impune să stea identificarea acelor capacități optime de producție care să asigure o rentabilitate sporită în funcționare și să realizeze prompt comenzile mici sau mai mari de mărfuri ale organelor comerciale, sâ satisfacă și să răspundă rapid solicitărilor specificului local, evoluției modei și preferințelor diferențiate ale populației.Este de dorit ca Ministerul Industriei Ușoare și Ministerul Comerțului Interior să analizeze cu maximă răspundere neajunsurile ce se manifestă încă în domeniul producției și desfacerii bunurilor de larg consum și să inițieze măsuri pentru îndeplinirea riguroasă a indicațiilor conducerii de partid și de stat privind îmbunătă- țirea continuă a aprovizionării oamenilor muncii cu tot ceea ce le este necesar. Invităm, pc această cale, specialiștii din ramurile respective și din alte domenii de activitate să-și spună părerile asupra problemelor ridicate, să propună soluții viabile în vederea perfecționării relațiilor dintre industrie și comerț, valorificării maxime a eforturilor de investiții pe care statul le face pentru industria ușoară.

Anchetă realizată de
Petre NEDELCU, Viorel SALAGEAN și Constantin CAPRARU
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Artă izvorîtă

Traian ORGHIDAN,

dr. Ionel ȚUGUI

t V
PROGRAMUL I

cinema KG

15,30 ; 20,30.

me-

conf. dr. Claude

călătorii geogra-

Djordje Lebovic. 18,30 ;

atrc

însem- acești fundă-

de în ro-

11.30 ;
11.30 ;

biolog s-a crista- Sorbona — unde superioare. După licența în drept, de

»
13

13.30 : 20.30.

în toată manifestă- particular. ce se vor romu

din realitățile

•
o _ ____ _____ ___ _______ _
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. RAHOVA — 15,30 : 
20,30.
«
O

M UCOVITA

t director al Institutului de speo-
.1 logie „Emil Racovifâ", și

r J- i_„_i Tiirziu i

11,18 ; 13,30 ; 15 ; 18.15 ;
Mary si a șl Napoleon : UNIREA 
Unchiul meu : UNIREA — 18.
Viață la castel : LIRA — 15.30 ; 18.
Eu te-am iubit : LIRA — 20. 
Regele suedez : VIITORUL — 15,30 ; 20.30.
Gustul mierii : VIITORUL — 18.
Mărturisirile unui domn cu cameră mobilată :

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ;

— 15,30 ; 10 ; 20,30.
o c . auavna — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16; 18.15 :
20,45, TOM1S — 9—15,45 în continuare ; 15,13 ; 20,30, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Lustragiul : BUZBȘTI — 15,30 ; 20,30.
a Autorizație <Ie căsătorie : BUZEȘTI — 18.
o Căderea imperiului roman : DACIA — 8.43—19.30 
în continuare.
« Heroina : BUCEGI — 9
20,30.
• ”e

Colivie pentru doi : RAHOVA — 18.
Sfîntul la pîndă : MOȘILOR — 15,30 ; 20.30.
Tar și general : MOȘILOR — 18.
Veșnicul întîrziat : COTROCENI — 15,30 ; 20.30. 
Maica Ioana a îngerilor : COTROCENI — 18.
Tarzan, omul-mahnuță : PACEA — 15.45 ; 18 ;

Roata vieții : PROGRESUL — 15,30 ; 20,30.
Bela : PROGRESUL — 18.
Fratele doctorului Hoiner : COSMOS — 15 30 : 
; 20.15.
Aventurierii : FERENTARI — 15,30 ; 20,30.
A trecut o "enicie : FERENTARI — 18.
Fiul Iul Tarzan : CRÎNGAȘ1 — 14,30 ; 16,30 ;

21,05 — O samă de cuyinte. „Al. Macedonski". Pre
zintă Șerban Cioculescu. Scenariul Gh. is- 
trate.

21,35 — „Poem pentru două voci" de Ana Blan- 
diana. Interpretează Irina Petrescu și Flo
rian Pitiș.

21,55 — „Galeria personajelor celebre". Arii șl scene 
din operele lui Mozart, Verdi, Puccini. Wag
ner, Ceaikovski șl Enescu.

22,40 — închiderea emisiunii.

naționale

0 Inimă nebună... nebună de tegat : DOINA — 16 ;
18.15 ; 20,30.
c Lumea comică a Iul Harold Lloyd — Plimba
rea lui Esop : TIMPURI NOI — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,15.
O Prințesa : UNION — 10,30 ; 15,40 ; 18 ; 20,30,
0 Fete in uniformă : FEROVIAR — 9—13,30 în 
continuare ; 16 ; 18,30 ; 20,45, EXCELSIOR — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Vera Cruz : GLORIA — I
20,30.
0 Neînțelesul : CIULEȘTI-
0 Hombre : AURORA — 9

A UMANISMULUI SOCIALIST IN CREAȚIA

MUZICALA ROMANEASCA
te emoția ți sensibilitatea umană cu întregul balans al factorilor obiectiv-su- biectiv, tinde astăzi să dispară cedînd locul unei efervescențe sonore rezultată din calculele unor structuri de ordinul statistic. Și situația aceasta nu este întîmplătoare. Imensele cuceriri ale științei și tehnicii moderne domină atît gîndirea filozofică cît și concepția artei contemporane. Se vorbește astăzi despre o nouă gîndire în muzică, un nou fel de a percepe frumosul estetic, cu o altă reverberație e- motivă, cu alte rezonante interioare decît cele cu care ne obișnuise muzica de pînă acum. Victoria o- mului în Cosmos produce un fel de vrajă sonoră greu de înțeles pentru cei rămași cu vechile tipare ale afectului uman.Din fericire, talentele majore străbat în noua artă, cu propria lor sensibilitate, cele mai avide zone ale abstractului. Ră- mîne, undeva, în migala cu care drămuiesc elemente microtonice, un rest de duioasă participare la

jocul pe care vor să-1 tălmăcească. Uneori, tineri zeloși, dar fără duh. izbutesc doar copii palide, neutre, fără vreo semnificație. Cei mai buni duc cu ei, înspre noul focar mirific, puțină pulbere de pe acest pămînt bătucit de veacuri de o istorie tumultuoasă. Se leagă de ei, poate fără vrerea lor, zvonuri ale bătrînului nostru dru, care le mîngîie pă- mî.ntește avîntul spre marea aventură. Ii mai urmărește. cîteodată, lumina și izul luncii de unde au pornit. Este tocmai ceea ce brăzdează lucrările lor cu semnele unei apartenențe unice la rostul unei culturi proprii, legate de bucurii și dureri, de cumpănire și îndrăzneala, de întreaga strădanie ce înscrie un arc măreț al voinței noastre de a crea o nouă dimensiune a vieții. Și căile de săvîr- șire sînt ale noastre numai în măsura în care înțelegem toate acestea șl ne facem, totodată, înțeleși cînd vrem să redăm prin muzica noastră ceva din fiorul care străbate înflăcărată învolburare a lumii pentru făurirea u”ei noi umanități.

v

Este evident că un iubitor de muzică, să spunem de muzică simfonică, atunci cînd se află într-o sală de concert și ascultă, ar vrea să audă o muzică pe care să o înțeleagă și care să-i procure acele momente sublime de desfătare sufletească pe care el le așteaptă. Muzica în drumul ei a întîlnit genii care la rîndul lor au împodobit-o cu toate comorile și măiestria ce sălășluia în sufletele lor.Publicul cere de la compozitorul pe care-1 ascultă hrana spirituală de care are nevoie. El cunoaște și a auzit destul de mult din ceea ce s-a scris și lucrările maeștrilor i-au procurat bucuriile sufletești de care avea nevoie. Vrea și speră că, mai departe, compozitorii de azi îi vor dărui, poate, opere tot atît de apropiate sufletului său, ca și înaintașii.In momentul de față, înțelegerea ascultătorului este însă adesea contrariată de unele piese a căror expresie sonoră îi depășește posibilitățile înțelegerii. Nu este desigur vorba despre acea noutate care întotdeauna e mai greu de cuprins la început, ci de lucrări de o asemenea factură care parcă vor să-i violenteze auzul și inima. Tehnici zgomotoase, discontinuități în firul gîndirii sau, pe alocuri, chiar lipsa unei gîndirl logice creează nedumeriri. Salturile tehnice mult prea mari ce se fac astăzi în muzică creează mari prăpăstii pentru majoritatea publicului, care, neputînd sări peste ele, renunță să mai participe la recrearea actului muzical și se îndreaptă în alte părți, unde poate găsi satisfacția căutată.In fața unei asemenea probleme care nu este, desigur, numai a publicului, dar și a celor care se preocupă de evoluția gîndirii și expresiei muzicale, compozitorul trebuie să dea primul un răspuns. Că nu există rețete și îndemnuri general valabile în creație, este de prisos să mai arătăm. Cu toate cred că pot unele soluții, tea, cea mai mi se pare a firesc, puțin spectaculoasă, dai' mai interiorizată a gîndirii muzicale. O lucrare oricît de îndrăzneață sub raportul tehnicii utilizate poate fi înțeleasă dacă creatorul ei se exprimă în partitură cu maximă sinceritate, cu grija de a comunica unui auditor, fie el și ideal, un fragment măcar de trăire, de emoție și căldură omenească. Natura — și firea omenească — nu face salturi, spunea un dicton antic ; între etapele evoluției sale sînt trepte neîntrerupte și orice încercare de a gîndi incoerent această scară duce inevitabil la artificiu, la nefiresc. Muzica românească, de la originile sale pînă la emoționantele opere enesciene, a cunoscut o evoluție organică, e drept nu lipsită de momente contradictorii, dar în liniile ei

principale unitară, armonioasă. Atunci cum să nu te întrebi dacă ieșirile, mai mult sau mai puțin violente, din acest proces de îmbogățire sînt sau nu viabile ? După părerea mea, muzica nu se poate lipsi de înnoiri. Cine cunoaște îndeaproape istoria ei multiseculară știe cît datorează această artă spiritelor

geniale care au condus-o prin inovații substanțiale spre strălucirea pe care o cunoaștem. Dar problema este de a trece orice noutate, orice inovație prin spiritul critic al creatorului, prin filtrul sensibilității sale care, dacă este sincer, nu poate contrazice, ci doar împlini pe o treaptă mai înaltă cuceririle anterioare.Omul zilelor noastre depozitarul unor idei unor sentimente alese, sînt cele de frățietate, solidaritate umană,pace, ca și al unor năzuințe comune, dintre care cea mai nobilă este construirea unei societăți superioare, societatea socialistă. Pe de altă parte, tara noastră cu frumusețile ei, cu bogățiile ei constituie un cadru minunat de realizare a marilor aspirații ale acestui pGpor. Toată această panoramă magnifică de realități, care ne solicită ochii, inima, gîndurile cele mai alese, e firesc să-și găsească ecoul în creația noastră, a compozitorilor, trăind și muncind pe acest pămînt Nu numai că acest ecou, fiind generat de o realitate vie, dinamică, plină de sensuri adînci, constituie un material excelent și bogat pentru muzică, dar el este neîndoios și o invitație la înnoirile pe care le cere viața, înnoiri însă adevărate,' în spiritul culturii noastre muzicale și în acord armonios cu faptele și simțămintele oamenilor de la noi. Pentru a putea crea în acest spirit, pătruns de ' responsabilitate față de poporul în care te-ai născut și animat de gîndul curat de a adăuga în șirul marilor valori naționale noi valori, este nevoie de talent și sinceritate. Am ferma convingere că, compozitorii noștri din toate generațiile, dintre care multi sînt dotați cu talente remarcabile, sînt capabili să plăsmuiască o dată cu operele lor aceste noi valori — valorile nepieritoare' ale. epocii noastre — cu care, pe drept, Să ne mîndrim. De aceea, nu preget de a-mi exprima optimismul în ce privește forța lor creatoare, priceperea și înțelepciunea lor de a-și concentra toate resursele spirituale pentru a conlucra la îmbogățirea, pe mai departe, a edificiului minunat al muzicii românești.

artistic nu se reduce, în cele din urmă, la eficacitatea mijloacelor (înțelegînd prin aceasta implicit noutatea. lor), sau la, realizarea în universul exclusiv artistic, ce ar avea drept urmare o îneîntătoare dar, pînă la un punct, inutilă șlefuire artizanală a operei, o abstractizare, dincolo chiar de generalizarea obligatorie a frumosului ■ artistic. Ceea ce făuritorul operei trebuie Să urmă—rească este integrarea în pulsul mediului și al timpului din care face parte, regăsirea imanențelor spi- ritual-umane (adesea uitate de către arta contemporană), imanențe față cu care istoria creației artistice are îndelungi tradiții de fraternizări, de regăsiri în planuri fundamentale. Pulsul epocii trebuie doar să-1 înregistrezi, să-l transpui în artă cu aceeași convingere cu care îți edifici arsenalul mijloacelor.Ansamblul de idei ce ca- 1 racterizează această miș-

car». spirituală izvorăște din prefacerile înseși ale societății noastre, din mersul ei înainte, din convingerile 1 omului constructor a! acestei societăți, ale o- mului . care găsește forța spirituală în capacitatea sa de a acționa și de a reflecta asupra destinului său șl al semenilor săi. Acest om cucerește continuu demnitatea pe care i-o conferă societatea so- , cialistă, se integrează în cultura materială și spirituală a poporului său, în prezentul și în trecutul patriei, cu convingerea tot mai fermă a utilității angajării sale și a modalităților (artistice, în cazul nostru) prin care aceste imperative se concretizează . la nivelul celor mal de seamă opere. Intre ne- ■ cesitatea surprinderii .artă a spiritualității tuale și diversitatea tiilor de realizare nu nici o opreliște, ci, contră, un cîmp larg tru libera fantezie a torului. ’
în ac- solu- văd din pen- crea-

În centrul ope 
relor noastre-

acestea, eu fi sugerate Dintre aces- la îndemînă fi apelul la la dezvoltarea mai spectaculoasă,

Compozitorul 
să simtă pulsul

Incontestabil, compozitorul fiecărei epoci a dorit pentru opera sa o finalitate. Aceasta a fost nu una abstractă ci una care, etic și estetic, viza, în primă și ultimă instanță, publicul. Iată atîtea condiții obiective care, în ciuda oricăror pretenții de narcisism artistic, de izolare, ce s-au manifestat din cînd în cînd în evoluția artei, nu l-au izolat niciodată pe creator de ambianta umană. Nu nează însă că toți factori, actionîndmental asupra conștiinței creatoare, se găsesc implicați direct în fiecare operă și că opera, la rîndul ei, reprezintă o prospectare concretă a resurselor de receptare ale publicului ; dacă lucrurile ar sta astfel, opera ar urmări veșnic numai funcționalitatea și s-ar situa — cum se spunea pînă nu de mult — în urma publicului...Edificarea simfonismului clasic a fost dublată de o platformă etică, solidă. Mai accesibil sau. mai puțin accesibil, simfonismul a fost uneori „turnat" și în forme și genuri, devenite prin voința creatorilor mai directe în expresie.Considerată complexitatea rilor sale și. în față cu genurileaccesibile, muzica nească acoperă o arie vastă a preferințelor. Momentul actual, caracterizat printr-o rar întîlnită efervescentă creatoare, printr-o veritabilă explozie a stilurilor — ca expresie a resurselor individuale ale autorilor — a ridicat nivelul creației în ansamblu. Fizionomia componisticii actuale s-a plămădit din interferența unor multiple linii de forță, reprezentînd naționalul și universalitatea. din sinteza elementu

lui oferit de tradiție și a celui de anticipație. Aspirația legitimă a fiecărui compozitor este aceea de a urca pe treapta cit mai înaltă a artei, de realizare la nivelul profesional maxim, . în acord cu cerințele contemporaneității.Dar contemporaneitatea unei opere si a unui drum

Sînt convins că astăzi — poate mai mult ca în trecut — discuțiile deschise și sincere pot contribui la lămurirea multiplelor și complexelor probleme, ce fră- mîntă pe majoritatea creatorilor, din toate domeniile artei.Atît muzicienii cît și iubitorii muzicii culte știu că în zilele noastre creația muzicală trece în întreaga lume printr-o criză destul de puternică, cu implicații ce ridică probleme dintre cele mai variate, privind atît aspectele de principiu cît și pe raporturile publicul.Lucrurile de departe vorbește din ce în ce mai mult de două direcții — ■ de multe ori opuse — ale dezvoltării muzicii contemporane. Una continuă în mod firesc marile tradiții ale muzicii universale, reprezentată prin Bartok, Honegger, Hindemith,1 Prokofiev. Eneșcu, Șostacovici, Jora etc. și alta avînd în frunte în mod special pe Stockhausen și Xenakis. ...Dacă cele mai bune creații ale muzicienilor din prima categorie sînt cîntate și se mențin curent în repertoriul orchestrelor din lumea întreagă, lucrările compozitorilor din categoria a doua se prezintă — cu unele excepții — doar în cadrul festivalurilor de muzică modernă sau sînt interpretate de acele orchestre șau formații de cameră ce-și propun prezentarea în mod special a muzicii moderne.Dacă această diversificare bipolară a peisajului creației folosește său nu dezvoltării muzicii, e greu

de spus acum. Oricine studiază îndeaproape istoria muzicii poate înclina să spere. într-o soluție de sinteză, într-o cristalizare care să înglobeze atit marile cuceriri ale muzicii de pînă acum, cit și posibilitățile noi, sugerate de modalitățile contemporane, cu condiția ca acestea să se integreze organic celor dinții, să le dezvolte în folosul gîndirii și simțămihtelor o- mului zilelor noastre.Cert este că, în prezent, marele public — obișnuit să conceapă și să aprecieze arta muzicală ca o hrană spirituală — nu poate fi entuziasmat de agresivitatea și de suprasolicitarea sonoră a unor lucrări moderne. (Vorbind despre marele public nu am în vedere pe cei ce greșit cred că muzica secolului nostru nu reprezintă mare lucru, ci mă gîndesc la iubitorii ce apreciază marile valori ale muzicii clasice și sînt totodată receptivi la tot ceea ce este nou dar profund în muzica contemporană).Faptul că unii compozitori experimentează mereu procedee necunoscute în trecut (mașinile electronice de calcul, unele elemente ale matematicii superioare, suprasolicitarea glissando- urilor, a percuției etc.) dă impresia că ne aflăm încă într-o fază a căutărilor febrile și mai puțin a sintezelor.Și pentru că sîntem în ajunul Adunării generale a compozitorilor din tara noastră, aș vrea să spun că nu puține fenomene pozitive — dar și negative — ale evoluției muzicii contemporane se reflectă și în creațiile colegilor mei.• După ce unii au plătit în

trecut un tribut „teoriei că un compozitor trebuie să fie atent numai la conținut și că forma — mijloacele de expresie — necesare operei respective vine de la sine, să nu cădem acum într-o altă greșeală, pu- nînd accentul doar pe găsirea unor mijloace cît mal inedite, mai originale, ce nu pot fi socotite întotdeauna ca expresive.Unitatea dialectică între conținut și formă este o legitate obligatorie, ce nu poate fi ignorată de nici un creator. Dar pentru a realiza opere muzicale valoroase, pline de vibrație, bogate în conținut și formă există doar o singură cale. Aceea de a pune în centrul operelor noastre Omul.Arta mare, arta care a năzuit întotdeauna să se a- dreseze conștiințelor, să comunice auditoriului un asemenea conținut ideatic și de sentimente capabil să-i înnobileze simțirea, să-l a- propie de frumusețe și de perfecțiune, în sfîrșit, arta în care omul să-și regăsească, într-o expresie de o rară plasticitate, propriul său univers de întrebări, de reflecții, de trăiri sufletești, de idealuri, a găsit ori de cîte ori și-a propus să răspundă frământărilor vremii în care a fost creată, acele mijloace și acele forme potrivite spre a cuprinde și a comunica semenilor, într-o plăsmuire neobișnuită, mesajul său înnoitor. Să nu uităm că oamenii vin să asculte simfoniile, concertele, poemele noastre nu pentru a ne admira „tehnica" brutalizării diferitelor instrumente, ci a trăi momente de interiorizare, de dăruire și de înălțare spirituală. De aceea, creația compozitorului român contemporan — martor și participant la prefaceri sociale profunde si cu implicații multiple în sfera conștiinței omului — nu poate să ignore necesitatea de a oglindi și a traduce în muzică sentimentele și ideile, acea vibrație aproape ina- nalizabilă specifică vieții noastre de azi. E greu să-ți imaginezi că cea mai perfectă tehnică componistică, perfecționată în conformitate cu ultimele descoperiri din lume, va putea avea o semnificație majoră în cadrul muzicii românești, dacă ea nu este astfel folosită, înțeleasă, ■ încît să pună în valoare ceva din sufletul și din concepțiile noastre, ale oamenilor trăind marile prefaceri ale erei socialiste. Mi se pare nu o datorie, ci un fapt cît se poate de firesc, ca, trăind și muncind într-o societate ca a noastră, care se înnoiește în toate compartimentele sale, care își propune să construiască pentru toți indivizii ce o alcătuiesc o viață liberă, demnă, fericită și al cărui țel final este, în esență, deplina emancipare a personalității umane, muzica să se inspire și să se pătrundă de ideile generoase ale contemporaneității și să le împrumute expresia superbă cerută de înălțimea și tăria valorii lor. Sînt încredințat că ideile înaintate ale socialismului care ne însuflețesc activitatea și care deschid perspective luminoase întregului nostru popor vor da în anii ce vin talente puternice, în stare să creeze opere adînci și tulburătoare, încărcate de trăire autentică, pătrunse de spiritul renascentist al culturii românești în plin efort de împlinire.
Anchetă realizată
Mircea SIMIONESCU și 
Smaranda OȚEANU

Pe lista personalităților eminente din lumea întreagă recomandate către UNESCO a fi sărbătorite acest an, figurează și savantul mân de renume mondial — Emil Ra- coviță, de la a cărui naștere se împlinesc 100 de ani.întemeietor al unei noi științe : biospeologia — știința formelor de viață din mediul subteran — și al primului institut de speologie din lume, înființat la Cluj în 1920, Emil Ra- coviță face parte din pleiada remarcabililor gînditori materialiști și pa- trioti, ca V. Babeș, Gh. Marinescu, Grigore Antipa ș.a. — care au ilustrat în mod strălucit știința românească în prima jumătate a veacului nostru.S-a născut la 25 noiembrie 1808 în casa din Sărăria lașului a magistratului Gheorghieș Racoviță, fost ministru de justiție în guvernul domnitorului Al. I. Cuza. învață timp de 4 ani la școala primară din Păcurari, unde Ion Creangă era institutor. Liceul îl absolvă la „Institutele unite" — avîndu-i ca profesori pe A. D. Xenopol, P. Poni, Gr. Cobălcescu, C. Climescu, Al. Lam- brior. Mai ales Grigore Cobălcescu, întîiul mare geolog al țării, a avut un rol hotărîtor în stimularea dragostei tînărului Racoviță pentru studiul științelor naturii.Formația sa de lizat în Franța, la și-a făcut studiile ce își ia mai întîi se înscrie în 1889 la Facultatea științe naturale. Teza sa de doctorat : „Lobul cefalic și encefalul la anelidele polichete", pe care o prezintă în 1896 în fața comisiei prezidate de șeful școlii de zoologie a Franței din acel timp — renumitul Henri Lacaze-Duthiers, îi aduce consacrarea ca biolog. Perfecta stăpî- nire a tehnicii histologice și apreciabilul talent interpretativ în anatomie și embriologie, dovedite de tînărul naturalist român, explică, desigur, faptul că, în anul următor, este solicitat, în calitate de unic naturalist, pentru expediția antarctică belgiană. Revine în Europa în 1899 cu un bagaj de observații și un material zoologic și botanic atît de bogat și de bine ordonat, încît putem afirma astăzi că el a suplinit cu succes, în această expediție, munca unul întreg colectiv de natu- raliști pricepuți și activi. Grație lui Emil Racoviță, fauna și flora antarctică au început să devină de atunci cunoscute în știință. Lucrarea sa a- supra cetaceelor antarctice, poate cea mai importantă din cele peste 60 de lucrări originale cu care s-a soldat această expediție, constituie o operă clasică.în cursul cercetărilor de biologie marină pe care le efectuează în anii următori în Mediterană, vizitînd peștera Cueva del Drah din Insulele Baleare descoperă Tipholocirolana moraguesi — un crustaceu izopod orb, de origină marină, retras demult în apele peșterii. Evoluția acestei adevărate fosile vii îl pasionează pe marele naturalist. După al ti trei ani de cercetări, publică lucrarea „Eseu asupra problemei biospeologi- ce“ — a cărei apariție marchează, de fapt, actul de naștere al noii științe ! biospeologia. Inițiază, totodată, crearea unei organizații științifice internaționale — „Biospeologica". împreună cu Rene Jeannel, elevul său în acea vreme, iar mai tîrziu, mare naturalist, colaborator și prieten, desfășoară o activitate fructuoasă timp de peste 15 ani la Paris. De-a lungul a patru decenii de muncă asiduă pentru cunoașterea secretelor vieții subterane, Emil Racoviță elaborează o concepție proprie, ajungînd la sistematica evolutivă, care, după el, trebuie să reprezinte o „filogenie aplicată". In acest fel în lucrările sale asupra izopodelor, Racoviță îndepărtează Ideile fixiste din sistematica practicată în timpul său și se plasează în avangarda biologilor consecvent evoluționiști.Dovedind un profund patriotism, Emil Racoviță se reîntoarce în tară în 1920 renunțînd la însemnatele funcții pe care le deținea peste hotare — subdirector al stațiunii biologice marine de la Rascoff și Ban- yuls-sur-Măr, aceeași funcție la Laboratorul de anatomie comparată de la Sorbonă, codirector al revistei internaționale „Archives de Zoologie experimentale et generale" — și primind postul de profesor de biolo-

gie generală la Universitatea din Cluj. Aici, el a adus tot materialul științific cules cu prilejul numeroaselor călătorii și explorări prin circa 1 000 de peșteri din lume, a predat primul curs de biologie generală din România, a pus bazele primului institut de speologie din lume și a desfășurat o bogată activitate pe tărîm științific și social timp de a- proape trei decenii. Cuvintele rostite de Emil Racoviță în discursul de recepție cu prilejul primirii sale în Academia Română. în 1926 : a nu ști înseamnă „superstiții, egoism orb, concurență sălbatică, neînțelegere, dușmănie, război, foamete...", iar a ști înseamnă pentru omenire „organizare temeinică, activitate rațională, cooperatism, solidaritate, evoluție pașnică"... cristalizează coordonatele fundamentale ale întregii sale activități științifice.Pentru meritele sale deosebite pe tărimul științei, al organizării cercetării, este ales președinte de onoare al societății Zoologice a Franței în 1925 și președinte al Academiei Române în anii 1926—1929.Emil Racoviță a fost nu numai un eminent om de știință, biolog și naturalist de renume mondial, ci și un militant activ pe tărîm iso- cial, pentru marile idealuri ale democrației și socialismului. El a fost cîștigat pentru ideile socialiste încă de pe băncile școlii, prin influența exercitată asupra sa de către revista „Contemporanul" și de animatorii acesteia : C. Dobrogeanu- Gherea, frații Ion și Gheorghe Nădejde ș.a. Ca student în drept la Paris, a făcut parte din rindurile Partidului socialist francez și a reprezentat tineretul universitar la diferite congrese socialiste care au avut loc în perioada 1887—1891. în anul 1889, la congresul de constiti ? re a Internaționalei a Il-a, Emil Racoviță l-a cunoscut la Paris pe Fr. Engels și a semnat alături de el moțiunea prin care se instituia ziua de 1 Mai ca sărbătoare internațională a . muncii. Despre acest însemnat eveniment din viața sa Pe care l-a păstrat viu în memorie, Racoviță scria : „...La Paris amasistat la constituirea celei de a doua Internaționale. L-am văzut pe Engels. Pe actul acela... prin care ziua de I Mai a fost proclamată ziua internațională a muncitorilor — după sugestia lui Engels — pe acest act figurează și semnătura mea, tînărul student român de atunci".Alături de alți socialiști. Emil Racoviță a inițiat Cercul român de studii sociale din Paris, ședințele a- cestuia ținîndu-se chiar la locuința sa din Saint-Germain. Ca unul din cei mai activi membri al acestui cere, el a tinut numeroase comunicări și conferințe în legătură cu doctrina economică a lui Karl Marx și Fr. Engels, criticînd modul de producție burghez, explicînd superioritatea modului de producție socialist. In articolele pe care le-a publicat în ziarul „Munca" din București și în „L’Ere nouvelle" din Paris, el s-a ridicat. împotriva privilegiilor claselor exploatatoare, a înfierat absolutismul și toate racilele modului de viață capitalist, bazat pe exploatare. In anul 1928, la Cluj, cu ocazia primului congres al naturaliștilor, Ra- coviță și-a reafirmat convingerea fermă în progresul social: „Oricît de cotit ar fi în aparentă drumul omenirii, pînă acum direcția a fost tot înainte și nu înapoi, înainte spre o organizare socială tot mai rațională și spre o colaborare generală tot mai pașnică"...A încetat din viață în ziua de ÎS noiembrie 1947. Cuvintele de înaltă și caldă apreciere rostite de Grigore Antipa, privind viața și opera lui Emil Racoviță, cu prilejul primirii acestuia la Academia Română „Noi, nu numai că îți sintem recunoscători pentru ceea ce ai făcut, dar sintem mîndri pentru că opera ta de maestru poartă pecetea geniului creator al mintii poporului românesc..." sintetizează intr-un mod fericit simbioză dintre creația marelui biolog și solul fertil, generos al României, de pe care s-au format mari cercetători ai tainelor naturii, intrați pentru totdeauna în analele științei românești și mondiale.
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10.50 — Curs de limba germană (reluarea lecției
de miercuri).

10.30 — Telecronica economică (reluare).
11,00 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Pentru elevi : Consultații la chimie (clasa

a VIII-a). Tema: Carbonul și compușii lui.
18.00 — T V. pentru specialiști. Ciclul „Medicină’.
18.30 — Curs de limba rusă (lecția a 34-a).
19.00 — Studioul pionierilor. „Festival... laureațt... 

aplauze Participă laureațl ai Festivalu
lui cultural-artistic al pionierilor și școla- 

. rilor, faza pe municipii și județe.
19.30 — Telejurnalul de seară. — Buletinul

teorologic.
20.20 — Roinan-foileton „Forsyte Saga" (V).
21,10 — Dialog la Sibiu — reportaj filmat realizat 

de Horia Vasiloni.
21.20 — Cronica ideilor.
21,35 — întrebări la care s-a răspuns, întrebări la 

care nu s-a răspuns încă... In cuprins : 
„Există viață pe alte planete" 7 Participă 
prof. dr. Călin Popovic! șl " " — -
Nicolau.

22,05 — Teleglob — emisiune de 
fice : Kuweit.

22.20 — Studioul mic : „Farul" de
Regia : Ion Olteanu.

22.50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

• Columna (ambele serii) : PATRIA — 9 ; 12 : 15 :
13 ;,21. .
• Ziua în care vin peștii : REPUBLICA — 9 ; 11,30 "
14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13.30 : 
16 ; 13,30 ; 21.
• Anna Karenina (ambele serii) : LUCEAFARUI. 
— 9 ; 12,30 ; 16,15 ; 19,45.
a „judoka" agent secret: FESTIVAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; -----
16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN — 9.30 ; 11.45 : 14 :
18.30 ; 20,45.
• Marianna, agentul 0555 : VICTORIA — 9,30 ;
13,45 15,45 ; 18,15 ; 20,45, MIORIȚA — 9.30 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Noaptea : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13.30 : 16 : 
21,15.
• înțeleptul de pe muntele blestemat : ARTA — 
9—15,45 în continuare ; 13 ; 20,15, GRIVIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 : 20,30, FLOREASCA — 18.30 ; 
20,45.
• Wlnnetou (seria a III-a) : FLOREASCA — 9.15 ; 
11,S0 ; 14 ; 16,15, ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE -
15.15 ; 17,45 ; 20.
• Valea albinelor : LUMINA — 9,15—16 în conti
nuare : 18,30 ; 20,45.
• Heidl : DOINA — 9 : 11 ; 13.

PROGRAMUL II

20.13 — Concert simfonic : Orchestra simfonici a 
Kadlotelevizlunii. Dirijor Iiarion IoneScu- 
Galați. Solistă Maria Fotino. In program: 
Trei dansuri de Theodor Rogalski ; Con
certul pentru pian și orchestră nr. S de 
Beethoven.

o
o
«
20,15.
o Tarzan, omul maimuță și Fiul Iul Tarzan: VOLGA 
— 9,30—16 în continuare ; 19,15.
c Operațiunea San Gennaro : POPULAR — 15.30 : 
20.30.
O Soare șl umbră : POPULAR — 15.
o Viva Marla : MUNCA — 15,30 ; 20,30.
o Romanță pentru trompetă : MUNCA — 18.
n Șapte oameni de aur : FLACARA — 15.30 : 
20.30.
O Duelul lung : VITAN — 15,30 ; 20,30.
p Lady Macbeth din Siberia : VITAN — 18.

18 ;

• Filarmonica de stat „George Enescu- (Ateneul 
Român — sala Studio) : Recital de pian — Romeo 
Voisa și Recital de lieduri — Jeana Jlanu — 20.
• Opera Romană : Lacul lebedelor — 19,30.
« Teatrul Național „I. L. Cai-agiale" (sala Comedia): 
Regina de Navhra — 19.30 ; (sala Studio) : Orașul 
nostru — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nicnlc — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
bd. Schitu Măgureanu) : D-ale Carnavalului — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Kean — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Maglieru) : O casă 
onorabilă — 19.30 ; (sala Studio) : Cînd luna e 
albastră — 20.
o Teatrul Mie : Ofițerul recrutor — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : Hora Domnițelor 
— 20.
e Teatrul „Ion Creangă" : Toate pînzele sus — 
18.30.
9 Studioul I.A.T.C. „I. L. Caraglale" : Don Quijota 
— 20.
0 Teatrul „Țăndărică- (sala din Calea Victoriei) : 
Aventurile lui Plum-Plum — 17 ; (sala din str. Aca
demiei) : Vrăjitorul din Oz — 17.
« Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Mexico-Melody — 19.30. 
e Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sin
dicatelor (str. Lipscani) : Prometelada — 20.

Circul de stat : Circul „Aeros" (R. D. Germană) 
- 16 : 19.30.

>



SCÎNTEIA—joi 28 noiembrie 1968

Primirea la Marea Adunare

Națională a delegației

Partidului de Centru din Finlanda
Miercuri la amiază, vicepreședintele Marii Adunări Naționale, Gheorghe Necula, a primit la Palatul Marii Adunări Naționale delegația Partidului de Centru din Finlanda, formată din Nestori Kaasalamen, președintele Grupului parlamentar al Partidului de Centru, Ahti Pekkala, membru al Consiliului de conducere al partidului, și Jouko Tyyri,

scriitor, redactor al ziarului „Savon Sanomat", care ne vizitează țara la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au luat parte deputății Traian Ionașcu și Ion Brad, precum și loan Botar, secretar al I.R.R.C.S. (Agerpres) .
A apărut: LUPTA DE CLASĂ"

nr. 11/1968Numărul pe luna noiembrie al Tevistei consacră împlinirii unei jumătăți de secol de la formarea statului național român unitar e- ditorialul : Un eveniment die în
semnătate Istorică în viața po
porului, precum și articolele : De- 
săvîrșirea statului național ro
mân unitar — încununare victo
rioasă a unei lupte seculare, de ȘTEFAN PASCU ; Tendințe social- 
politice și curente de idei în 
Transilvania în anii lupte! pentru 
unire, de MIRON CONSTANTI- NESCU ; Lupta mișcării muncito
rești transilvănene pentru făuri
rea statului național unitar, de L. BANYAI, AL. PORȚEANU ; 
Mișcarea socialistă și unirea 
Transilvaniei cu România, de VASILE LIVEANU; Premise eco
nomice ale desăvîrșirii statului 
național român unitar, de IOAN TIBERIAN.

Revista mai cuprinde articolele : 
Anul 1918 în Europa, de ION PO- PESCU-PUȚURI ; Fenomenologia 
„socialului" în artă, de GHEORGHE ACHIȚEI ; Național și inter
național în dezvoltarea socială 
contemporană de PETRE CONSTANTIN, ION FLOREA.La rubrica VIAȚA ȘTIINȚIFICA INTERNAȚIONALĂ sînt inserate articolele : Filozofia și științele 
contemporane, de VASILE TONO- 
IU ; Orientări în filozofia socială 
actuală, de PETRU 
Psihologia în viața socială de TIBERIU BOGDAN.Rubrica CRITICAGRAFIE este prezentă prin drti- colul lui GRIGORE POPA: O con
tribuție la interpretarea filozofiei 
hegeliene.Revista mai cuprinde rubricile „REVISTA REVISTELOR" și „DE PESTE HOTARE".

PÂNZARU;
ȘI BIBLIO-

întoarcerea din R.S.F
Iugoslavia a delegației
de activiști ai P.C.R.

•>

Iransilvaiiiei cu taâti

Cronica
ÎNTREVEDERI

ALE MINISTRULUI 
INDUSTRIEI AL NORVEGIEIîn cursul dimineții de miercuri, ministrul industriei al Norvegiei, Sverre Waiter Rostoft, împreună cu persoanele oficiale care îl însoțesc, a avut întrevederi la Ministerul Comerțului Exterior cu ministrul Gheorghe Cioară, și la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini cu ministrul Mihai Marinescu. La întrevederi, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat membrii conducerilor celor două ministere, precum și Egil Ulstein, ambasadorul Norvegiei la București. în cinstea ministrului norvegian, Gheorghe Cioară a oferit un dineu în saloanele Hotelului Athânee Palace.

talelor. La festivitatea de deschidere erau prezenți Alexandru Balacl, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Octav Live- zeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă. Au luat parte Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră și membri ai corpului diplomatic. Cu acest prilej, au luat cuvîntul Patriciu Mateescu, secretar al Uniunii Artiștilor Plastici, și Pusztai Gabriela, din partea artiștilor maghiari.
PROGRAM DE SCHIMBURI 

CULTURAL-ȘTIINȚIFICE 
ÎNTRE ROMANIA ȘI S.U.A.
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A ALBANIEI POPULARE

Trepte ale progresului

ACORD PRIVIND 
DESFIINȚAREA VIZELOR 

ÎNTRE ROMÂNIA 
ȘI NORVEGIAPrintr-un schimb de scrisori fectuat la 26 noiembrie 1968 între Ambasada Republicii Socialiste România la Stockholm și Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, a fost perfectat un acord privind desființarea vizelor între Republica Socialistă România și Norvegia. Potrivit acordului, cetățenii români pot să călătorească temporar, pentru o perioadă de ședere pînă la trei luni în Norvegia, în interes de serviciu sau pentru a vizita această țară, iar cetățenii norvegieni pot călători în aceleași scopuri și pentru o perioadă similară de timp, fără să obțină în prealabil viza de intrare norvegiană și respectiv română. Cetățenii români și respectiv cetățenii norvegieni trebuie să posede pașapoarte valabile, în conformitate cu legile țărilor lor. Acordul va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 1969.

EXPOZIȚIE
DE ARTĂ DECORATIVĂ 

DIN R. P. UNGARĂ

e-

Sub auspiciile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, miercuri a avut loc la Ateneul Român deschiderea expoziției de artă decorativă din Republica Populară Ungară. Expoziția reunește peste 100 de lucrări din două domenii ale artelor decorative : tapiserie și prelucrarea me

Miercuri dimineața s-a înapoiat 
în Capitală delegația de activiști 
ai P.C.R., condusă de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-seeretar al Co
mitetului județean Galați al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al U.C.I., a 
făcut o vizită în schimb de 
periență în R.S.F. Iugoslavia.

La sosire, în Gara de Nord, 
legația a1 fost întîmpinață de
varășul Dumitru Ivanovici, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.
' A fost de față Milorad Koma- 

tina, consilier al ambasadei R S.F. 
Iugoslavia la București.

(Agerpres)

ex-

de-
to-

Clubul Uzinelor „Grivița Roșie" 
din Capitală a găzduit un simpo
zion intitulat „Ce-ți doresc eu (ie 
dulce Românie", la care au luat par
te numeroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni. La cluburile Uzinelor 
„Autobuzul". „Metalurgica". Fabrica 
de mașini-unelte și agregate Bucu
rești și ale altor întreprinderi și in
stituții au avut loc. de asemenea, 
simpozioane, conferințe, manifestări 
cultural-artistice închinate împlini
rii a 50 de ani de la unirea Tran
silvaniei cu România.■ . ★

La manifestarea închinată semi
centenarului unirii Transilvaniei cu 
România, care a dvut loc în sala 
mare. a Palatului culturii din Cluj, 
prof. Ion Șerdeanu a vorbit despre 
„Ideea unității poporului român în 
poezia lui George Coșbuc". Actori 
de la. teatrele clujene au prezentat 
apoi un recital de versuri de George 
Cosbuc.

Timpul probabil pentru zile
le de 29, 30 noiembrie și 1 decembrie. In țară: Vreme relativ călduroasă, cu cerul variabil, mai mult noros la sfîrșitul intervalului cînd vor cădea ploi cu caracter local, mai frecvente în vestul țării. Vînt potrivit, predominînd din sectorul vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și plus 7 grade, iar maximele între 4 și 14 grade. Dimineața și seara ceață. In București: Vreme relativ călduroasă, cu cerul variabil. Vînt potrivit din sectorul vestic. Temperatura variabilă.

★
In fața a numeroși muncitori, la 

întreprinderea „6 Martie" din 
Curtea de Argeș, a fost expusă con
ferința : „Făurirea statului unitar — 
străveche aspirație a poporului ro
mân", iar la Trustul de foraj Bascov 
conferința : „Făurirea statului națio
nal unitar — necesitatea obiectivă a 
societății românești".

★

In județul Harghita se desfășoară 
numeroase manifestări cultural-ar
tistice consacrate semicentenarului 
unirii Transilvaniei cu România. La 
Muzeul din Odorheiul Secuiesc, ca și în localitățile Brodești, Felicieni 
și Tîrnovița au fost deschise expo
zițiile „Un popor viteaz — Dacii". 
Tot la muzeul din Odorheiul Secu
iesc a fost deschisă o expoziție care 
reflectă arta populară românească și 
maghiară din împrejurimile locali
tății. Viața comună pe aceste me
leaguri a românilor și maghiarilor, 
lupta lor pentru eliberare socială 
sînt reflectate și în expozițiile or
ganizate la Gheorghieni și Toplita.

(Urmare clin pag. I)călători prinși fără bilete acuză amnezia. Ciudată amnezie ! Nici unul dintre ei nu uită să ia trenul, să o- cupe un ment, să dorită...Miliția, . „ trol ale C.F.R.-ului au în evidență o bună parte dintre cei care se dedau la faptele descrise mai sus, alții sînt sub urmărire și își vor primi pedeapsa.Din păcate însă, printre rău platnici se află și pasageri care, în instituțiile unde lucrează, între cu- noscuți trec drept oameni cumsecade. Dar cînd merg cu trenul, iată-i că îmbracă altă haină. Altfel spus, intră rîndul oameniloi- tați", devin pur și simplu parteneri ai lichelelor fără căpătîi. Pe cine frustrează ei ? C.F.R.-ul ca instituție ? Desigur. Dar. în același timp, fură și din munca ceferiștilor, a unui colectiv de oameni care nu au altă dorință decît aceea de a deservi cit mai bine pasagerii. Este atît de greu de înțeles acest lucru ? Ce-ar face, de pildă, Gheorghe Enciu (călător clandestin), salariat la Uzina mănătoarea", dacă fractor ar intra în ar fura piesele chiar de el ?Citeva cuvinte poziția si mentalitatea a- cestor cetățeni. Imediat ce sînt prinși și amendați, depun — tot ei ! — contestație la C.F.R. Ce vor ? Roagă frumos să fie iertați lr.trucît... se află la prima

loc în comparti- coboai'e ia stațiaorganele de con

abatere ! Mai mare rușinea !Dar să revenim din nou la identitatea „clandestinilor". Nu putem — se înțelege — să publicăm numele tuturor. Iată însă cîțiva dintre ultimii delicventi : Năs- tase Octavian, salariat al școlii de maiștri din Giurgiu, Alexandru Dărășteanu, salariat la. Direcția pazei

in „pă-

„Se- un in- uzină și lucratedespre

La 26 noiembrie, a avut loc la Washington un schimb de scrisori între ambasadorul Republicii Socialiste România în Statele Unite ale Americii, Cornel Bogdan, și asistentul secretarului de stat, John Leddy, privind încheierea programului de schimburi în domeniile în- vățămîntului, științei, culturii și în alte domenii între România și Statele Unite ale Americii pe anii 1969—1970. Programul încheiat prevede vizite reciproce de oameni de știință și cultură pentru studii, conferințe și specializări în diferite domenii pentru tineri cercetători, schimb' de lectori universitari, schimburi artistice. De asemenea, programul menționat prevede sprijinirea instituțiilor de știință, cultură și artă din cele două țări în stabilirea unor contacte în vederea cooperării în domenii de interes reciproc.
★In cadrul marilor aniversări culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii, miercuri seara a avut loc în Capitală o festivitate organizată de Comitetul național pentru apărarea păcii, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Uniunea ziariștilor, consacrată centenarului nașterii publicistului argentinean Lissandro de la Torre. După un cuvînt de deschidere, rostit de Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S., conf. univ. Traian Moraru a vorbit despre viața și opera umanistului și omului politic argentinean — Lissandro de la Torre. (Agerpres)

//

LA HANDBAL (feminin)
CUPA BUCUREȘTIULUI

SPORT

internațională deCompetiția _____ ;__ ,_______handbal feminin „Cupa Bucureștiu- lui" a continuat aseară în sala Flo- reasca. Meciul vedetă l-au furnizat echipele reprezentative ale Uniunii Sovietice și României. Jocul a revenit handbalistelor sovietice cu scorul de 10—7, după ce la pauză avantajul, de asemenea, le aparținea (6—2). Frumos în ansamblu, cu unele faze interesante, acest meci a reliefat însă ineficacitatea de necrezut a echipei noastre care a ratat 5 lovituri de la 7 metri și a șutat de tot atitea ori în bară ! De fapt, handbalistele noastre au făcut aseară una dintre cele mai slabe partide Internaționale. în fața u- nei formații omogene, cu jucătoare tehnice și totodată cu forță de șut, echipa noastră s-a complăcut în a prelungi peste măsură atacurile și a șuta destul de puțin și mai a- les imprecis (cele 10 ratări sînt edificatoare...).Un meci atractiv a avut loc între echipele R. D. Germane și Ungariei. In primele minute formația maghiară a luat conducerea și se

părea j chipa * gaiîhd15—9 (7—4). A treia partidă de' ieri a opus reprezentativei Iugoslaviei e- chipa de tineret a tării noastre. Handbalistele iugoslave au învins la un scor care practic ne scutește de comentarii : 15—6 (8—4). Tinerele noastre handbaliste, e drept, cu destul de puțină experiență în comparație cu adversarele lor, n-au putut rezista nici un moment atacurilor iugoslavelor. Cit privește o- fensiva și mai ales finalizarea puținelor ocazii ale echipei noastre, două precizări sînt suficiente : în repriza I ele au înscris doar două goluri din acțiune (celelalte două rezultînd din transformarea loviturilor de la 7 metri), iar după pauză numai unul, pentru că cel de-al doilea gol l-a marcat după ce se depășise semicercul de la 6 metri.Competiția continuă astă-seară, cu următoarele meciuri: Iugoslavia— R. D. Germană ; România tineret— U.R.S.S. ; România—Ungaria.

că va domina jocul. Dar e- R.D.G. a revenit puternii, e- și 1 apoi cîștigînd detașat

FOTBAL

România - Turda (juniori) 3-1
Ieri, la Moreni, reprezentativa 

de juniori a României a întîlnit, 
într-un meci amical, echipa simi
lară a Turciei. Juniorii noștri au

Despre consecințele șl implicațiile generale ale sustragerii de la plata biletelor de călătorie am mai pomenit. Am stărui puțin asupra celoi- legate de actele de huliganism, de daunele materiale aduse statului. Ce măsuri se impun ? Mai întîi, prevenirea tulburării călătoriei în trenuri de către indivizii
DEMNITATEA

sta

o simplă călătorie

contractuale-București, _ O. Alexandru, Anca Tipurică, Aurică Anghel, toți sala- riați la I.F. București-U.I.L. „Trafag". Iată și alte cîte- va persoane care, măcar datorită profesiunii și pregătirii lor ar trebui să înțeleagă într-un alt mod îndeplinirea obligațiilor cetățenești : Maria Moldovan, cu domiciliul în Giulești nr. 109, de profesie... medic ; Lucia Predescu. profesoară din Ploiești, Rozica Iliescu din dic-șef al sanitare din nari, jud.Minea, din Ploiești, e proiectantă.
București, me- circumscripției comuna Grădi- Ilfov ; Maria

cu celde Orale să
certați cu disciplina; omenia, lipsiți de mai elementar simt răspundere socială, ganele de miliție și C.F.R.-ului sînt datoareaplice sancțiuni drastice tuturor acelora care provoacă nereguli în timpul călătoriei, care își permit să dea alarme false, să oprească trenurile, aducînd daune dintre cele mai serioase și puțind provoca accidente cu consecințe fatale, vorba de securitatea lorilor, de prevenirea considerabile pagube teriale aduse avutului obștesc, credem că n-ar fi lipsită de oportunitate în-

Fiind călă- unor ma-

tărirea serviciului de ordine în. trenuri. Cheltuiala suplimentară făcută de C.F.R. s-ar solda cu o creștere efectivă a încasărilor.în interesul publicului călător, este necesară, de a- semenea, instituirea pe liniile de cale ferată pomenite — și nu numai pe a- cestea — a unui control sever din partea miliției feroviare, iar pentru actele de huliganism — pedepse exemplare din partea instanțelor judiciare. Nu ar fi deloc lipsit de interes, și mai ales de eficacitate, ca la raidurile imediat următoare organizate pe liniile secundare de către miliție și C.F.R. să participe și reprezentanți ai întreprinderilor în care lucrează grupuri mari de navetiști. Nu de alta, dar e nevoie „să-și vadă la față" oamenii și în asemenea împrejurări, iar despre faptele respective să se discute pe larg în colectivele din care fac parte. Totodată, cetățenilor cinstiți le revine datoria să acționeze cu promptitudine ori de cite cri cineva cutează să lovească în interesele colectivității. Este necesar să se creeze o opinie de masă activă ,care să izoleze definitiv pe huligani, iar cei ca- re-și dau demnitatea pe cîțiva lei, să înțeleagă o dată pentru\ totdeauna că omul e apreciat nu numai după comportarea la locul său de muncă, ci și în toate celelalte împrejurări ale vieții, că există norme obligatorii de conviețuire și orice încălcare a lor vine în contradicție cu însăși noțiunea de responsabilitate civică.

învins cu 3—1 (2—0) prin golurile 
marcate de Ștefănescu (2) și Radu 
lonescu.

Revanșa se va disputa sîmbătă 
la Giurgiu, echipele jucînd sub ti
tulaturile de reprezentativa Bucu- 
reștiului și, respectiv, a Ankarei. 
Din formația română vor lipsi Bro- 
șowski (U.T.A.), Beldeanu și Radu 
lonescu (Progresul) și portarul lor- 
daclie (Politehnica Iași), care vor 
juca, duminică, în cadrul echipelor 
cluburilor lor.

CUPA CUPELORAseară la Birmingham, vin meci retur pentru „Cupa cupelor" la fotbal, West Bromwich Albion a învins cu scorul de 4—0 (2—0) pe Dinamo București, calificîndu-se pentru turul următor al competiției.
CUPA CAMPIONILOR laîn meci retur pentru „C.C.E." fotbal Steaua Roșie Belgrad a terminat la egalitate : 1—1 (0—0) cu Celtic Glasgow. învingători în primul joc cu scorul de 5—1, fotbaliștii de la Celtic s-au calificat pentru turul următor.în cadrul aceleiași competiții, Spartak Trnava, campioana Cehoslovaciei a învins cu 7—1 (4—0), e- chipa Reipas Lahti, calificîndu-se în continuare. (în primul 9—1).

CUPA ORAȘELOR

meci, scor
TÎRGURIorașelor tîr-La Florența în „Cupa guri" la fotbal Fiorentina a dispus cu scorul de 2—1 (1—1) de Hansa Rostock (R.D.G.) și s-a calificat pentru turul următor al competiției. (In primul meci scorul a fost de 2—3)La Praga în meci retur contînd pentru competiția „Cupa orașelor tîr- guri", Slavia Praga a învins cu scorul de 3—1 (2—0) pe S.V. Hamburger, care totuși s-a calificat pentru etapa viitoare.

...Mozaicurile policrome ale templelor din Apollonia, minunate vestigii ale coloniei grecești întemeiate cu 2 500 de ani în ■ urmă, devenită apoi unul din importantele centre comerciale și culturale ale imperiului roman pe malul A- driaticii, descrisă de Cicero ca „magna urbs et gravis"... Și doar la cîțiva kilometri, ferme agricole în care abia după eliberarea tării oamenii au văzut pentru prima oară tractoare. ...Cetatea din Gjirocaster.

este vădita predominare a noilor generații Peste tot tineri. 23 de ani este vîrsta medie a salariatilor de la Uzina de îngrășăminte azo- tice din Fieri, ca și de la Uzina de piese de schimb pentru tractoare din Tirana. Am vorbit cu multi dintre ei — părinții lor lucrează pe plantațiile de

tehnico-inginerești care păstrează amintiri plăcute din anii studenției petre- cuți în România.Progresele industrializării au creat condiții ca în cursul celui de-al patrulea cincinal să se producă, pentru prima oară în țară, laminate feroase, îngrășăminte azotoase și fosfatice.
Însemnări de călătorie

supra orașului care a fostunul dintre principalele centre ale mișcării de partizani în anii Rezistentei antifasciste... Si la poalele ei coșurile fabricilor construite în ultimii ani....Casele împlîntate în stîncă ale vechiului centru medieval Berati, cu străzi în pantă, înguste, prin care trei oameni abia de se stre-coară... Și Combinatul textil, unde lucrează peste 2 000 de muncitoare, ale căror bunice își mai acopereau fața cu vălul.Pretutindeni, în Albania, întîlnești asemenea confruntări ale noului cu vechiul, continuități și discontinuități prin care își croiește drum viitorul.Ceea ce îți atrage atenția în toate unitățile industriale pe care le vizitezi

datînd dinaintea secolului al XIV-lea, străjuind dea citrice sau măsline, sînt ciobani sau pescari. La U- zina de sîrmă de cupru din Șkodra și Combinatul textil din Berati, imensa majoritate a muncitorilor sînt tineri, care au primit aici botezul în meserie. „Aclimatizarea", adaptarea la noile condiții, deprinderea ritmului sînt înlesnite de e-

sodă caustică și calcinată, becuri electrice, plăci fibro- lemnoase, diferite sortimente de hîrtie și carton. Directivele celui de-al V-lea Congres al Partidului Muncii din Albania prevăd o creștere a producției industriale globale în 1970 de 50- 54 la sută, față de 1965. ceaforturile coordonate ale conducerilor întreprinderilor, organizațiilor de partid și de tineret, sindicatelor. Tînăra clasă muncitoare a Albaniei își lărgește an de an rîndurile.„...Vorbiți românește ?“ întreb destul de mirat. „Da. mi se răspunde. Am fost în România. Am studiat la București, la Institutul de petrol și gaze.." în ministere, în conducerea întreprinderilor, întîlnești cadre

mai mare atenție fiind a- cordată extracției și prelucrării minereurilor, țițeiului și gazului metan, dezvoltării' bazei energetice, metalurgice, industriei mecanice și chimice. Dat fiind rolul său nu numai în satisfacerea necesităților de combustibil, dar și în dezvoltarea celorlalte ramuri ale economiei, producția de țiței va atinge în 1970- 1 200 000 de tone. Producția de gaz metan va spori.

Peisajul industrial al orașului Fieri

SPECTACOL DE GALĂ
CD FIE» 

„ORIZONTURI DESCHISE"
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a Republicii Populare Albania, 
miercuri seara a avut loc la ci
nematograful „Republica" din Ca
pitală un spectacol de gală cu 
filmul „Orizonturi deschise".

Au participat Ion Brad, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al Institu
tului român pentru, relațiile cul
turale cu străinătatea, funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Erau prezenți Iosif Pogace am
basadorul R. P. Albania la Bucu
rești, șefi ai unor misiuni diplo
matice și alți membri ai corpului 
diplomatic.

în aceeași perioadă, de 5 ori. Merită relevat, de asemenea, ritmul mediu anual de 17 la sută al creșterii producției industriei mecanice. precum si creșterea cu 20 la sută fată de 1965 a producției industriei alimentare și cu 43-45 la sută a producției industriei u- șoare.Convorbirea purtată cu Eqeremi Dobi, adjunct al ministrului construcțiilor, mi-a oferit o imagine cuprinzătoare a eforturilor depuse în Albania în domeniul investițiilor. Apare semnificativ că într-un singur an al celui de-al treilea cincinal a fost realizat un volum de construcții industriale superior celui atins în al doilea cincinal în ansamblu. Efortul spre industrializare este intensificat în cursul celui de-al patrulea cincinal. Printre principalele obiective industriale ale celui de-al patrulea cincinal se numără uzina de super- fosfați din Led, uzina de îngrășăminte azo- tice din Fieri, uzina de sodă caustică din Vlora, termocentrala din Fieri, fabrica de sticlă din Korcea. în cursul călătoriei, am a- sistat la Fieri la ultimele pregătiri în vederea intrării în probe tehnologice a unei rafinării de petrol.în cadrul unei convorbiri purtate la Ministerul Industriei și Minelor, directorul direcției industriei miniere, Râmi Shehu, releva, printre preocupările majore în domeniul activității economice: mai buna valorificare a resurselor naturale de materii prime (îndeosebi petrol, gaz metan, nichel, crom, materiale refractare) spre a asigura o bază trainică dezvoltării în ritm susținut a principalelor ramuri industriale ; deplina utilizare a capacităților de producție, îmbunătățirea calității produselor ; pregătirea de cadre cu calificare profesională temeinică ; mecanizarea muncii într-un șir de ramuri industriale unde se menține o pondere ridicată a muncii manuale....Impunînd o mare concentrare a forțelor, desfășurarea unor eforturi susținute, industrializarea creează Albaniei condiții propice dezvoltării multilaterale a economiei, realizării de noi progrese în construcția socialistă.
Tudor OLARU

ÎN DRUM SPRE TIRANA

0 delegație a R. P. Chineze
a făcut o escală tehnică la București

Miercuri, 27 noiembrie, o dele
gație de partid, de stat și mili
tară din Republica Populară Chi
neză, condusă de Huang Iung- 
șeng, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chi
nez, șeful Marelui Stat Major al 
Armatei Populare Chineze de E- 
liberare, care va întreprinde o vi
zită în Republica Populară Alba
nia, a făcut o escală tehnică la 
București.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de ge- 
neral-colonel Ion Gheorghe, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, prini- 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate, șeful Marelui Stat Major,

și de alte persoane oficiale ro
mâne.

Au fost de față Ma Siu-șîn, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Chineze la București, și 
membri ai ambasadei.

★
In aceeași zi, delegația a so

sit la IRjrana, unde a fost întîm- 
pinată de Mehmet Shehu, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Albania, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
general-colonel Beqir Balluku, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Alba
nia, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul apărării 
populare al R. P. Albania, și alte 
persoane oficiale. (Agerpres)

MĂIESTRIA FĂURITORILOR
Hi ÎNDRĂZNEȚE CONSTRUCȚII
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(Urmare din pag. I)La fel și aici. Beton se toarnă sute de metri pe zi, ridieîndu-se stîlpi și ziduri. Dar pe nici un alt șantier din țară betonul n-a fost încă urcat la o astfel de înălțime, n-a fost modelat în forme atît de avîntate spre cer. Cit de greu o fi fost ?Inginerii Iosif Vereșezan și loan Hogea, care au condus lucrarea, îmi povestesc întîmplări pentru ei obișnuite. de fiecare zi, în care termenii tehnici par să acopere fiorul intens omenesc din aceste eforturi. Și totuși nu pot ascunde (s-ar putea oare ?) cit de mult s-au pregătit pentru această erupție a betonului spre cer.Stăm lingă baza acestei uriașe siluete tronconice — parcă mișcătoara odată cu călătoria norilor — și ing. Vereșezan își amintește crîmpeie din zilele acelea fără noapte, pe care le-ai putea asemui perfect una cu alta... Sel’ul de șantier Ion Cazacu are obiceiul, înaintea lucrărilor grele, să-și facă un amănunțit „plan de bă- • taie". Acolo totul este stabilit pe urgente, pe oameni, pe lucrări. I-a spus inginerului Vereșezan : — „Nu va trebui să fie nici o oră de întrerupere. Altfel, degeaba atitea pregătiri". Asta Iosif Vereșezan o .știa de mult, încă de la Luduș, unde coșul atinsese 200 m. Mai cunoștea și experiența constructorilor de la Brazi și Craiova în glisarea cu liftul. Aici la Deva, condiții atmosferice speciale cereau eliminarea gazelor arse la o mai mare înălțime, pentru a evita poluarea aerului. Proiectantul făcuse un proiect îndrăzneț. Iar constructorii s-au gîn- dit să folosească experiența lor în turnări la mare înălțime perfecțio- nînd metoda cunoscută a glisării cu liftul.

— Pregătirea tehnică a celor 68 zile de glisare a durat un timp. Nu era vorba numai de pompe și lifturi, de cofraje și aprovizionarea cu materiale. Trebuia să ne gîndim la siguranța deplină a oamenilor, să-i alegem pe cei mai buni din cei ce doreau să lucreze la coș.— Și cum i-ați ales ?— îi cunoșteam bine pe toți. Mă bi- zuiam îndeosebi pe șeful formației complexe Grigore Cimpan. Nu glumește cînd e vorba de treabă. (Despre Grigore Cimpan se spune că e un om „norocos". La Luduș i s-au încredințat lucrări dintre cele mai grele. La Deva nu putea să lipsească de la această ridicare originală pe verticală a betonului). De fapt ce ne preocupa pe noi ? Știți că acolo sus, unde Hunedoara și Mureșul se văd ca într-o imagine de machetă, nu e chiar cel mai ușor loc de muncă. Ei bine, esențial era să pregătim totul în așa fel incit, din punctul de ■ vedere al organizării, să nu se simtă deosebire față de condițiile „de jos". Trebuia ca oamenii să aibă sentimentul că lucrează pe un teren ferm.Asta a presupus o instruire, la a- mănunt, o pregătire tehnică și... psihologică aparte. De remarcat că sistemele de semnalizare și protecție — imaginate pentru lucrare — au funcționat fără greș. Fiecare pas al muncitorului a fost supravegheat, un sistem de semnalizare eficace urmărea cu grijă fiecare metru al înaintării liftului, fiecare mișcare omenească.— Pare că n-ați avut nici un fel de emoții...— Ba nu. Am trăit două zile grele — la începutul si la terminarea lucrării. Prima — lesne de înțeles. Ca orice început. Cit privește finalul, era în a 68-a zi, cînd ajunsesem

cu turnarea la cota 220 metri. Șl tocmai atunci mi-au venit ca prin minune în cap citeva soluții de îmbunătățire a glisării ! N-am avut pace : de ce nu mi-or fi venit înainte ?— Le veți folosi în altă parte.— De ce în altă parte ? Chiar aici ! In primăvară începem să ridicăm al doilea coș de fum.— în curînd, deci, un frate geamăn al celei mai înalte construcții românești va ataca și el înălțimile.Colosul de beton, avlnd la bază un diametru de 30 m, iar sus 7 m, — marea lucrare a acestui an — privește liniștit la forfota din jur. Acum, pe primul plan se situează munca de iarnă, în ecuația căreia intră zăpezile, înghețul, vînturile aspre. Dar pe marele șantier, organizarea și elanul sînt gata să contracareze intemperiile, pentru a asigura desfășurarea normală a unei vieți trepidante, plinătatea orelor : orele betonului, orele mișcărilor de uriaș ale macaralelor, orele montorilor care refac din mii de repere cazane colosale și care dispun într-o uimitoare logică apara- tajul. Astfel, profilul viitoarei termocentrale ultramoderne poate fi imaginat, de pe acum : aici va fi sala turbinelor, acolo camera de comandă unde tablouri strălucitoare vor povesti geneza kilowaților, dincolo stația de pompare.Cărbune, apă, electricitate — lată elementele viitoarei termocentrale. Acum ciment și fier, dar mai ales oamenii care le dau forme masive, care le mlădiază în contururi geometrice. Ei apropie clipa cînd 5 miliarde de kilowați-oră, părăsind grupurile termocentralei, vor lua drumul liniilor de înaltă tensiune. Atunci, a- ceastă uriașă cantitate de energie se va „descărca" în cuptoarele de oțel ale Hunedoarei, va acționa laminoa- rele, va seînteia în uriașe arcuri vol- talce. Mine, fabrici și uzine, Valea Jiului și Hunedoara vor primi de aici lumină și forță.în seara cînd am părăsit șantierul, reflectoarele, stele singuratice, prevesteau constelațiile viitoare.



O REZOLUȚIE ÎN CONTRADICȚIE 
CU ABORDAREA REALISTĂ
A PROBLEMELOR CE STAU 

ÎN FAȚA 0. N. U.

La Convenția Partidului

liberal - democrat

din Japonia

EISAKU SATO

Cu prilejul
semicentenarului

IERI SU ÎNCEPUT LA ROMA Peotru convorbiri în patru 

și nu între „două tabere 

PRECIZĂRI ALE PURTĂTORULUI DE CUVÎNT 
AL DELEGAȚIEI R. D. VIETNAM 

LA TRATATIVELE DE LA PARIS

NEW YORK 27. — Trimisul special Agerpres, N- Ionescu, transmite : 
In Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U. s-au încheiat miercuri 
discuțiile în legătură cu invitarea părților direct interesate la apropiata 
dezbatere a „Problemei coreene".

REALES

După cum s-a mai anunțat, în Comitetul politic au fost prezentate în legătură cu aceasta două proiecte de rezoluție principale. Primul, elaborat de 17 state, printre care și România, prevede „invitarea simultană și necondiționată a reprezentanților Republicii Populare Democrate Coreene și reprezentanților Republicii Coreea, ca părți interesate, să participe fără drept de vot la discutarea problemelor privind Coreea". Al doilea document, inițiat de S.U.A., prevede invitarea numai a reprezentanților Coreei de sud la viitoarele dezbateri din O.N.U. în legătură cu problema menționată.Rezultatul dezbaterilor din acest an pe marginea problemei invitării celor două părți interesate la examinarea „problemei coreene" a constituit un nou insucces pentru activitatea Organizației Națiunilor U- nite, el fiind în contradicție cu tendințele vizînd abordarea realistă.

nediscriminatorie și eficientă a pro- blemeloi’ ce stau în fața O.N.U. Mo- bilizîndu-și toți sprijinitorii, Statele Unite au determinat și în acest an adoptarea proiectului lor de rezoluție discriminatoriu cu 67 de voturi pentru, 28 împotrivă și 28 de abțineri.Proiectul de rezoluție al „celor 17“ 
a întrunit 40 de voturi pentru. 55 împotrivă și 28 de abțineri.Printre alte documente adoptate de participanții la lucrările sesiunii Adunării Generale rețin atenția rezoluția ședinței plenare a A- dunării prin care este aprobat proiectul de convenție cu privire la imprescriptibilitatea crimelor de război și a crimelor împotriva u- manității, precum și proiectul de rezoluție adoptat de Comitetul juridic prin care se recomandă reluarea cît mai curînd posibil a lucrărilor Comitetului special pentru definirea agresiunii.

PREȘEDINTE

ALERTA MONETARĂ OCCIDENTALĂ

Calmul si încrederea
9

TOKIO 27. — Corespondentul A- gerpres, FI. Țuiu, transmite: La Convenția Partidului liberal-democrat (P.L.D.), ale cărei lucrări au avut loc miercuri, primul ministru Eisaku Sato a fost ales prin vot secret, pentru a treia oară, președinte al partidului. El va deține această funcțiune, potrivit statutului partidului, încă doi ani, perioadă în care va fi și premierul Japoniei.Eisaku Sato a învins încă în primul tur de scrutin pe ceilalți doi candidați la funcția de președinte, Takeo Miki, fostul ministru al afacerilor externe, și Shigesaburo Maeo, fostul secretar general al partidului, obținînd 240 de voturi din totalul de 454.Observatorii locali nu au fost surprinși de rezultatul alegerilor. Ei a- trag însă atenția asupra faptului că Sato va trebui să rezolve în cel mai scurt timp probleme economice dificile și, în primul rînd, creșterea în spirală a preturilor și întocmirea bugetului pe anul fiscal viitor.El va trebui, de asemenea, să rezolve una din cele mai stringente probleme ale Japoniei — retrocedarea Okinawei și reglementarea „problemelor anului 1970“, cînd se va hotărî soarta tratatului de securitate japono-american.

BERNA. — Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a unirii Transilvaniei cu România, ambasadorul Elveția, Ion Georgescu, a o conferință de presă. Au redactori șefi și redactori cipaleloi ziare elvețiene, precum și atașații de presă ai oficiilor diplomatice acreditate la Berna.
★

BEIRUT. — în saloanele casei de cultură „Dar el-Fan“ din Beirut a avut loc vernisajul expoziției „Mișcarea artistică de. amatori din România". Expoziția a fost inaugurată sub patronajul ministrului adjunct al educației naționale și artelor, dt. Joseph Zaarour.La deschiderea expoziției au participat funcționari superiori din diferite ministere, șefi ai misiunilor diplomatice, personalități culturale libaneze, ziariști.A fost prezent ambasadorul român la Beirut, dr. Iacob Ionașcu.
★

DELHI. — La ambasada Republicii Socialiste România din Delhi a a- vut loc o conferință de presă. Ambasadorul Aurel Ardeleanu a vorbit reprezentanților presei și ai radiodifuziunii indiene despre semnificația acestui eveniment pentru poporul român și a răspuns la numeroase întrebări adresate de participanți.
*

OSLO. — La 25 noiembrie 1968, ambasadorul Republicii Socialiste România la Oslo, Eduard Mezincescu, a ținut o conferință de presă, consacrată sărbătoririi unirii Transilvaniei

român în organizat participat ai prin-

semicentenarului cu România.
ny ay revenitDupă hotărîrea anunțată de generalul de Gaulle de a nu se proceda la o devalorizare a francului și după precizările făcute de premierul Couve de Murville asupra intențiilor guvernului francez de a restabili încrederea în moneda națională, preocupările observatorilor economici se îndreaptă, îndeosebi, către estimarea eficienței măsurilor luate (sau abia preconizate), ca și a implicațiilor internaționale pe care le vor avea aceste măsuri.în primul rînd, problema eficienței instrumentelor de politică economică .preconizate de Franța se ridică din pricina caracterului contradictoriu al , respectivelor instrumente. O experiență îndelungată a numeroase țări arată că între obiectivul continuării . expansiunii economiei, adică al asigurării creșterii continue a producției și austeritatea economiei există o incompatibilitate greu de împăcat. Experiența demonstrează că politica de austeritate, în ciuda declarațiilor de intenție, antrenează după sine o frînare a creșterii. producției, o încetinire a ritmului de sporire a investițiilor.Pe de altă parte, măsurile de stimulare a exporturilor. în lipsa devalorizării — așteptate — a francului, ar putea cere o mărire a subvențiilor către exportatori și, deci, 

o „competitivitate" internațională a mărfurilor franceze bazată nu pe o ieftinătate relativă a lor, ci pe o diminuare artificială a prețurilor. La rîndul ei. frînarea importurilor ar putea micșora concurența de pe piața internă a Franței, impulsionînd și mai mult inflația.Este clar că declanșarea unor noi puseuri inflaționiste va reduce cererea internă și va crea disponibilități de export. Dar toți observatorii se întreabă dacă prețul ce va trebui plătit pentru restabilirea e- chilibrului balanței de plăți externe nu va fi tocmai acela al pierderii echilibrului intern în domeniul prețurilor.în ciuda acestor măsuri. despre care se vorbește în mod deschis, o- ficialitățile franceze au realizat un consens asupra necesității măsurilor de austeritate. Cauza „acceptării" a- cestei necesități provine, între altele, și din părerea că o perioadă de austeritate prezintă mai puține riscuri decît o devalorizare nereușită a monedei. Riscurile ce puteau decurge din devalorizarea francului

erau legate în special de considerente externe.După părerea a numeroși expert!, pericolul cel mai mare ce putea decurge din devalorizarea francului consta într-o pierdere generală a încrederii în aranjamentele monetare internaționale. O asemenea pierdere de ..încredere . putea, declanșa o nouă devalorizare a lirei sterline, cea mai amenințată monedă- cheie. și chiar a dolarului.Tocmai o asemenea certitudine a „interdependenței" monetare occidentale l-a făcut, probabil, pe premierul francez să afirme că ..Franța nu a cîștigat războiul francului, ci numai o bătălie".Sentimentul de instabilitate a întregului edificiu monetar pare să fi revenit în mod*, acut în Occident, deși. în unele privințe, se poate spune că momentul de criză a fost depășit. cel puțin temporar.După devalorizarea din noiembrie 1967 a lirei sterline, după criza aur- dolar din martie 1968, criza prin care a trecut francul întărește convingerea, așa cum se exprima cotidianul american ..New York Times" referitor la moneda occidentală, că „sistemul monetar internațional este amenințat din nou cu prăbușirea".Este clar că recenta criză a francului a putut fi depășită ca urmare a unui sprijin financiar puternic din partea celor mai bogate țări ale lumii capitaliste. Această „solidaritate" occidentală s-a manifestat nu dintr-un sentiment de cooperare și ajutor reciproc, ci. dună rum recunosc înseși oficialitățile din lumea capitalistă, dintr-o necesitate de a preîntâmpina loviturile succesive împotriva celorlalte monede.Toate indiciile arată însă că lucrurile nu au ajufis la un deznodămînt final și că etapa actuală nu este decît un moment de „pauză" pînă la evenimentele următoare. Un asemenea eveniment probabil este o nouă conferință monetară internațională — de felul celei din 1944 de la Bretton Woods — care să hotărască reajustarea generală a monedelor occidentale. Chiar dacă în această privință tot ceea ce se spune tine de domeniul speculațiilor, rămîne clar faptul că evenimentele recente prin care a trecut sistemul monetar interoccidental nu au fost de natură să-l însănătoșească.
Dr. N. S. STANESCU

COMUNICAT CU PRIVIRE LA VIZITA
DELEGAȚIEI ECONOMICE GUVERNAMENTALE 

A R. D. VIETNAM ÎN U. R. S. S.
MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dat publicității co
municatul cu privire la vizita și con
vorbirile avute de delegația econo
mică guvernamentală a R. D. Viet
nam condusă de Le Than Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celoi ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Vietnam. De
legația a fost primită de L. I. Brej- 
nev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și de A. N. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al

U.R.S.S., delegație condusă ședințe al Consiliului de Miniștri.în urma convorbirilor au fost semnate acorduri cu privire la oferirea de către U.R.S.S Republicii Democrate Vietnam a unui ajutor economic și militar nerambursabil și a unor, noi credite pe termen lung, cu privire la schimburile de mărfuri dintre cele două țări și la alte probleme sovieto-vietnameze.

și a avut convorbiri cu o guvernamentală sovietică de V. N. Novikov, vicepre-

pe anul 1969 ale colaborării
O B

• L
o ®

Mauritania:

OmONT ECONOMICPînă nu demult, Mauritania era socotită o țară a nisipurilor veșnice. Căutătorii de comori au descoperit însă mari zăcăminte de minereu de fier, a cărui extracție începută cu cîțiva ani în urmă a atins în 1968 șapte milioane de tone de minereu cu o mare concentrație de metal. Cutreierînd vastele. întinderi ale deșertului, geologii au scos la lumină noi zăcăminte de metale prețioase, ca tungsten, titan, zirero- niu, cositor. Dar un loc deosebit în cadrul acestor explorări îl ocupă zăcămintele de cupru.

O întreprindere creată recent de către Societatea Minieră a Maurita- niei, proprietate de stat, se va ocupa de exploatarea bogatelor zăcăminte de cupru de la Akjouit. Importantele instalații ale întreprinderii voi costa 60 milioane de dolari, din care statul mauritanian va acoperi aproape jumătate. Capacitatea de producție a întreprinderii se va ridica la 90 000 tone de minereu de cupru concentrat. în același timp cu lucrările legate de darea în exploatare a zăcămintelor de la Akjouit,

s-a început construcția unor conducte de apă și canalizare, precum și a unei șosele asfaltate care va lega localitatea de capitala țării, Nouakchott.Un alt obiectiv economic este imprimeria națională, ce urmează să intre în funcțiune în zilele viitoare și care va constitui un mijloc imnortant pentru difuzarea culturii.Tînărul stat african Mauritania se prezintă astăzi, la aniversarea a opt ani de la proclamarea independenței, cu frumoase perspective de dezvoltare.
A. B.

Cpi mii de mineri din pro
vincia spaniolă Oviedo au 
declara! o grevă de Protest îm- potriva condițiilor periculoase de lucru din mine. Greva a început în urma unui accident care a provocat moartea a trei mineri. Luna trecută a avut loc în aceeași regiune o întrerupere a lucrului după un alt accident de muncă.

Un interviu al președin
telui fîshaaht Președintele Republicii Populare a Yemenului de Sud, Qahtan Mohammed Ashaabi, a acordat un interviu trimisului special al agenției France Presse la Aden. El a subliniat că țara sa este amenințată continuu de vechii ei dușmani — foștii emiri și sultani care au condus Federația Arabiei de Sud, sprijiniți de A- rabia Saudită.

0 conferință a comandan- 
tilor militari din cinci stata 
membre ale N.fî.T.0. - S u-A- Anglia, Italia. Grecia și Turcia — care au reprezentanți în statul major Atlantic pentru sudul Europei, cu sediul la Neapole, a început în capitala Greciei.

Ministrul informajiîîor al 
guvernului provizoriu al 
Republicii Mali, Balla Kone’ * prezentat, în cursul unei prime confe- . rințe de presă cu ziariștii străini, situația generală din țară în urma loviturii de stat care a avut loc recent. El a arătat că viața a revenit la normal pe întreg teritoriul statului și că în momentul de față se procedează la reorganizarea întregului aparat al administrației.

5 000 de muncitori de 1a 
Uzina metalurgică „Sidor" 
din statul Bolivar (venezuela) au declarat grevă cerînd plata salariilor restante. Centrala unitară a muncitorilor din Venezuela a adresat un apel clasei muncitoare din întreaga țară să sprijine pe greviști.

ROMA 27. — Corespondentul A- gerpres, N. Puicea, transmite : Cea de-a doua fază a reglementării crizei de guvern din Italia — deschisă prin desemnarea lui Mariano Rumor în vederea formării unui nou cabinet — a început miercuri dimineața sub auspicii nu tocmai favorabile. O astfel de apreciere pornește de la faptul că existența unui acord general între cele trei partide (democrat-creș- tin, socialist și republican) pentru alcătuirea guvernului tripartit nu înseamnă încă aprobarea programului ce va sta la baza activității noului cabinet, a persoanelor care să alcătuiască echipa guvernamentală.Cu toate acestea, evoluția evenimentelor indică semne ale unei viitoare normalizări : există un președinte de consilib — desemnat, a fost afirmată voința conducerilor celor trei partide de a trece la formarea unui guvern de centru-stînga. Miercuri dimineața, M. Rumor a avut primele consultări cu reprezentanții partidelor democrat-creștin și republican, iar după-amiază cu cei ai partidului socialist.
1

SAIGON 27 (Agerpres). — La Washington și Saigon a fost dat simultan publicității un comunicat o- ficial prin care se face cunoscut că administrația sud-vietnameză a acceptat să participe la tratativele de pace de la Paris.Totodată s-a făcut cunoscut că între S.U.A. și administrația de la Saigon a intervenit un acord în legătură cu forma de participare a acesteia' din urmă la convorbirile privind Vietnamul de la Paris. în comunicatele oficiale . americane și saigoneze se avansează cu privire la convorbiri formula a „două tabere", în vădită contradicție cu a- cordul realizat anterior între reprezentanții S.U.A. și cei ai R. D. Vietnam asupra unei conferințe în patru, cu particiDarea R D. Vietnam, S.U.A.. Frontului National de Eliberare din Vietnamul de sud și administrației de la Saigon. Cele „două tabere" ar urma să fie constituite, pe de o parte, din reprezentanții R. D. Vietnam altă parte, din ministrației de

țara sa a consimțit la tinerea unei conferințe în patru. „Afirmațiile părții americane potrivit cărora am fi fost de acord cu o conferință între două părți sau două tabere nu sînt exacte", a spus el. După ce a relevat că Frontul Național de Eliberare este reprezentantul autentic și competent al populației sud-viet- nameze, purtătorul de cuvînt a declarat că, având în vedere raporturile de subordonare dintre S.U.A. și administrația de la Saigon, „nu avem de făcut nici un comentariu cu privire la organizarea internă a delegației lor".
JJ

și F.N.E. și, pe de cei ai S.U.A. și adia Saigon.
★în legătură cu știrile provenite din Washington și Saigon, purtătorul de cuvînt al delegației R. D. Vietnam la convorbirile de la Paris, Nguyen Than Le, a precizat că

A LUAT SFÎRȘIT ÎNTÎLNIREA MINIȘTRILOR
CULTURII DIN UNELESOFIA 27 (Agerpres). — La invitația președintelui Comitetului pentru Cultură și Artă al R. P. Bulgaria, Pavel Matev, între 25 și 27 noiembrie la Sofia a avut loc întîlnirea miniștrilor culturii din următoarele țări socialiste europene : R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger-

serea
Plenarei C. C

SOFIA 27 (Agerpres). — La Sofia s-au încheiat lucrările Plenarei C.C al P.C Bulgar, la care au fost discutate locul și rolul sfaturilor populare în sistemul conducerii sociale. în cadrul lucrărilor plenarei a luat cuvîntul Todor Jivkov, prim-secretar al ~ P.C. Bulgar.
I O ® O i
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Crearea unui „pool internațional al forjei de muncă 
Calificate pentm dezvoltata", care va fi finanțat în mare măsură de acele țâri care „au profitat de pe urma acaparării talentelor" a fost propusă într-un raport prezentat Comitetului economic al Adunării Generale de către secretarul general al O.N.U., U Thant. El a arătat că personalul cu înaltă calificare din multe țări în curs de dezvoltare este atras de țări dezvoltate „într-un ritm rapid". „Principalii mari beneficiari" ai acestei acțiuni sînt Statele Unite si Canada.

Jean Grenier, Tal-Coat și 
Marius Constant au primit res
pectiv marele premiu national 
francez al literelor, artelor și muzicii.

Premiul pentru muzică a fost 
atribuit iui Marius Constant, 
cunoscut compozitor și dirijor, 
autorul „Elogiului nebuniei".

Marius Constant este dirijo
rul companiei de balet Roland 
Petit și conduce de cinci ani 
formația „Ars Nova".

Cel de-td treilea Congres 
unional al artiștilor plastici 
dinU.R.S.S. și-a continuat miercuri lucrările Participanții la congres au fost salutați de oaspeți de peste hotare. Sculptorul Vida Geza, vicepreședinte al Uniunii artiștilor plastici din Republica Socialistă România, și Marcel Chirnoagă, secretar al uniunii, au transmis din partea Uniunii artiștilor plastici din România un cald și prietenesc salut, mări de succes congresului și artiștilor plastici sovietici.

Delegația Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Ro
mânia condusă de Ion Cotoț, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., care s-a aflat într-o vizită în Japonia, a fost primită marți de Ryokichi Minobe, guvernatorul orașului Tokio. în aceeași zi Tosikatsu Horyi, președintele Sohyo (Federația sindicatelor japoneze), a oferit un dineu în cinstea delegației române. Miercuri seara, delegația U.G.S.R. a părăsit Tokio îndreptîndu-se spre patrie.
BUDAPESTA

ȚĂRI SOCIALISTEP. Polonă, Republica So-" " șimană, Ii. cialistă România, R.P. Ungară Uniunea Sovietică. Din țara noastră a participat o delegație condusă «ie Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.în cadrul întîlnirii, miniștrii au prezentat informări despre dezvoltarea vieții culturale din țările lor și au procedat la un schimb de păreri cu privire la extinderea relațiilor culturale. Ei au relevat cu satisfacție că legăturile culturale bi și multilaterale dintre țările socialiste se dezvoltă cu succes. Totodată, participanții și-au exprimat dorința de a extinde, în forme corespunzătoare) relațiile lor în toate domeniile artei și culturii. Participanții la întîlnire s-au declarat dispuși să studieze propunerile făcute în cursul dezbaterilor.Miniștrii au constatat în unanimitate^ că întîlnirea desfășurată a fost utilă. Ei consideră că și pe viitor pot avea loc asemenea întîlniri, atunci cînd va fi necesar.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie, cordialitate și deplină înțelegere reciprocă.
★Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, i-a primit miercuri pe conducătorii delegațiilor care au participat Ia întîlnirea miniștrilor culturii din unele țări socialiste europene.Jn aceeași zi, Todor Jivkov a ofe- cinstea participan-rit un prînz în ților.
★președintele Comi- pentru Cultură șiMiercuri seară,tetului de Stat ______________Artă, Pompiliu Macovei, s-a înapoiat în Capitală.

— a declarat purtătorul de cuvînt 
al delegației F.N.E. .PARIS 27. — Corespondentei! A- geipres, Georges Dascal, transmite : Miercuri dimineața purtătorul de cuvînt al delegației Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud la conferința de la Paris, Duong Dinh Thao, a declarat reprezentanților presei că F.N.E. a 

acceptat să participe la o confe
rință în patru, ca parte indepen
dentă și egală în drepturi cu cele
lalte părți. El a declarat că F.N.E. 
este adevăratul reprezentant al as
pirațiilor legitime ale populației 
din Vietnamul de sud, fiind pe de
plin competent de a rezolva toate 
problemele privind Vietnamul de 
sud. Prezența reprezentanților administrației de la Saigon la conferința în patru asupra Vietnamului ni?. înseamnă recunoașterea de către F.N.E. a acestei administrații create pentru a servi ca instrument al agresiunii americane în Vietnam.Purtătorul de cuvînt al F.N.Eț.j> subliniat că, dacă conferința ni/se va putea desfășura în patru, F.N.E. este gata să înceapă convorbiri în trei, cu participarea R. D. Vietnam, Statelor Unite și F.N.E., pentru a căuta o soluție pașnică problemei vietnameze. Duong Dinh Thao a subliniat că fără recunoaș
terea F.N.E. nu este posibilă nici o 
soluție pașnică în problema vietna
meză. Condamnînd intensificarea bombardamentelor militare americane de sud și mai ales în zona demilitarizată, purtătorul ... subliniat voința celor 14

și operațiilor 
în Vietnamulde cuvînt a1 milioane de sud-vietnamezi și a celor 17 milioane de frați ai lor din Vietnamul de nord de a continua lupta pentru triumful cauzei naționale.

Directorul politic al cam
paniei electorale a lui 
MlXOn, Ellsworth, a fost numit de către președintele'ales al S.U.A. în funcția de colaborator principal al președinției.

în editura Ftamma- 
rion a apărut cartea 
„Votai ta Ptaumanie",un ghid turistic ilustrat care prezintă istoria, folclorul, economia și cultura românească. Autorul ghidului este doamna Denise Basdevant

BUDAPESTA 27 (Agerpres). - Miercuri iupă-amiază, la Panteonul marilor iispăruți ai mișcării muncitorești ungare de la cimitirul «erepesi din Budapesta iu a- vut. loc funeraliile lui Istvan Oobv, membru ai Comitetului Centra’ i! PM.S.U.. membru ii Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare ii fost președinte al acestui consiliu, membru al Adunării de Stat. La ceremonia funeraliilor au luat parte conducători de partid și ie stat ai. R. P. Ungare, în frunte cu J.ânoș'Kâdăr, prim-secretar al CC. al P.M.S. U„ Pal Losonczi, președintele Consiliului Prezidențial al R. P Ungare, Jeno Fock, președintele guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar,alte persoane oficiale.

and și
Desființate imediat 

după terminarea răz
boiului, ca urmare a 
ordinului puterii de 
ocupație, marile con
cerne japoneze, așa- 
numitele Zaibatsu, ca
re jucaseră un rol de
loc lipsit de importan
ță în declanșarea o- 
perațiunilor militare 
în zona Pacificului, 
cunosc astăzi un re
viriment spectaculos 
Deși pe hîrtie măsu
rile de desconcentra- 
re a marilor între
prinderi, de desființa
re a cartelurilor ban
care etc., precum si 
prevederile 'egislatiei 
mti-trust 'menite să 
'm.pîedice ir-cr noi 
concentrări) sînt încă In vigoare, prac
tic ele au încetat să 
mai fie aplicate Zai
batsu încep astăzi din 
nou tă domine econo
mia iavoneză l-și consolida 
ie concurentă 
tele mondiale, 
timii ani în au fuzionat
multe mari întreprin
deri. Numai anul tre- 

. cut s-au înregistrat 
peste 900 de asemenea 
fuziuni.

în prezent, procesul 
de concentrare este în 
plină desfășurare. în 
primăvara aceasta.Și

două mari întreprin
deri siderurgice — Yawata Iron Steel Company Fuji Iron and Steel Company — au anun
țat că, incepînd din 
aprilie anul viitor, își 
vor folosi in comun 
capacitățile de pro
ducție înainte t!e 
război, cele două con
cerne au funcționat 
împreună sub denumi
rea de Japan Iron and Steel Company. Prin, 
refuzionarea lor ia 
naștere un colos cu c producție anuală de 
22,3 milioane tone de 
oțel.

Exemplul a fost ur
mat de întreprinderi
le producătoare de au
tomobile ale concer
nelor Mitsubishi Heavy Industries și Isuzu Motors. Noua firmă — Mitsubishi-Isuzu — a 
devenit, după Nissan și Toyota, al treilea 
producător de autove
hicule din Japonia. 
Au fuzionat și trei 
mari ■ firme producă
toare de hîrtie. Noul 
concern domină astăzi 
piața japoneză a hâr
tiei în proporție de 25 
la sută, iar în ce pri
vește hîrtia de ziar — 
chiar în proporție de 
60 la sută.

în legătură cu a- 
ceastă evoluție, revis-

ta „Der Spiegel 
tează că întreprinde
rile japoneze au de
pășit considerabil pe 
mulți dintre concu
rența lor vest-euro- 
peni. Iar publicația e- 
conomieă americană 
„Fortune" arată că, 
exceptiud S.U.A., din
tre cele 200 mari fir
me din lumea capita
listă. 43 sînt japoneze.

Evoluția n-a lăsat 
indiferente cercurile 
de afaceri din Statele 
Unite. Acestei neli
niști l-a dat glas nu 
de mult revista 
„Newsweek". care se 
întreba : „Cîrtd își vor 
da seama. în sfârșit, 
industriașii japonezi că 
dimensiunile la care 
au ajuns întreprinde
rile lor sînt suficient 
de mari ?".

Un răspuns direct 
n-a fost dat de cei în 
cauză, dar el poate fi 
dedus 
președintelui 
nului Yawata and Steel care a arătat: 
renta 
tot mai ascuțită 
strînge firmele noas
tre să-și îmbunătă
țească continuu struc
tura". Cu 
procesul 
trare va

G. DASCALU
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Pantrij 
OUterea 
ne plain ul- 
Japonia 

tot mai

din declarația 
concer- Iron Company 

„Concu- 
internațională 

con-

alte cuvinte 
de concen- 
continua...
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