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Beneficiile — rezultante firești ale activității economice — exprimă, în ultimă instanță, cuantumul eforturilor fizice și intelectuale, concordanța pină la identitate a factorilor de decizie șl de execuție în activitatea productivă. Alternativa pierderilor — care uneori atârnă greu în balanța rezultatelor economico-financiare — reprezintă un fenomen anacronic, de esența parazitismului social atunci cînd sînt determinate de cauze subiective. In agricultura de stat acțiunile vașjțe. de mare complexitate pentru rentabilizarea producției sînt o urmare ) t? aplicării noilor principii de organizare, planificare, finanțare și creditare stabilite de partid. După un an de la generalizarea acestor principii, de la crearea întreprinderilor și fermelor agricole, este pe cit de firească pe atît de necesară analiza rezultatelor obținute, a tendințelor și problemelor noi apărute în evoluția acestui important sector al economiei naționale. Potrivit datelor centralizate la Departamentul întreprinderilor agricole de stat, rezultă că activitatea economico-fi- nanciară pe acest an se va solda cu importante beneficii. Pozitivă este constanța preocupărilor majorității consiliilor de administrație ale I.A.S. și a șefilor de ferme de a găsi surse de rentabilizare care estompează e- fectele negative ale secetei din prima parte a anului. Semnificativ este că din cele 352 milioane de lei, cît reprezintă valoarea producției marfă livrate peste plan în primele trei trimestre ale anului în curs, o pondere mare revine unor produse ca vinul și strugurii, lîna, fructele ete. Cu ^excepția Trustului - zonal I.A.S. Gr’“țl; toate celelalte 11 trusturi au at atît planul de venituri to-,’e, cît și producția marfă. Se re- mzircă. de asemenea, preocuparea pentru îmbunătățirea calității produselor, îndeosebi la grîu, struguri, carne de bovine și alte sortimente, ceea ce a permis obținerea unor prețuri de livrare superioare și, desigur, satisfacerea în mai mare măsură a cerințelor beneficiarilor.Discuțiile cu numeroase cadre relevă că, pe lîngă valorile materiale create, anul acesta, ca urmare a măsurilor luate de partid pentru îmbunătățirea activității în agricultura de stat, s-a realizat un mare cîștig de experiență prin trecerea specialiștilor la conducerea directă și nemijlocită a proceselor de producție, prin definirea unui stil de muncă mai operativ în activitatea acestora. Dintre numeroasele exemple oferite ne oprim la I.A.S. Arad, care a realizat planul anual încă de la data de 10 noiembrie. Consiliul de administrație al întreprinderii a analizat posibilitățile de a mări producția- marfă fără investiții suplimentare. Pe lîngă resursele interne, au fost căutate mijloace și dincolo de hotarele întreprinderii. Cunoscînd că, în unele întreprinderi agricole de stat din împrejurimi. în timpul verii, grajdurile, precum și alte construcții, rămîn goale, s-a trecut la amenajarea lor cu mijloace locale pentru creșterea păsărilor. Valoarea acestor acțiuni se concretizează prin creșterea a nu mai puțin de 270 000 de pui, în adăposturi reamenajate sau improvizate. Zeci de alte inițiative ale șefilor de ferme reprezintă tot atîtea noi surse de beneficii. Proporția a- cestora se poate exprima prin două cifre: 15 milioane de lei beneficii

previzibile pînă la sfîrșitul anului, față de 5 milioane planificate.O notă de distincție se cuvine a fl acordată acelor întreprinderi care au făcut saltul de la pierderi la beneficii. Deși este în fond evoluția normală a acestor unități, se cuvine să o menționăm, întrucît s-a realizat în condițiile unui an agricol mai puțin favorabil. Fostele gospodării care intră în componența I.A.S. Ruja din cadrul Trustului Brașov au încheiat bilanțul anului trecut cu pierderi de 15 947 mii lei. continuînd să fie prevăzute 1,5 milioane pagube și în acest an. In locul acestora, întreprinderea va da beneficii.Una din problemele-cheie în acțiunea de rentabilizare a I.A.S. este creșterea producției și a beneficiilor în raport cu dotarea tehnico-mate- rială Folosirea intensă și permanentă a mijloacelor mecanice și a forței de muncă exprimă căutarea a noi surse de beneficii. Anul trecut I.A.S. Medgidia a realizat 18,3 milioane lei beneficii. Planul pe acest an a ajuns la 26 milioane lei, dar se prelimină că vor fi obținute circa 37 milioane. Chiar dacă proporțiile sînt mai reduse. exemple asemănătoare oferă și I.A.S. Variaș, Grabăț. Amzacea, Peștera, Ostrov și altele. Nu se poate să nu consemnăn asemenea exemple care demonstrează resursele inepuizabile de care dispune agricultura noastră de stat.Dar tabloul rezultatelor pe anul în curs în agricultura de stat prezintă și pete întunecate datorate unităților care continuă să lucreze cu pierderi sau, în locul beneficiilor prevăzute, ofbră bilanțuri. negațiyd, - întreprinderea agricolă de stat Vlă- ' deni din Trustul Slobozia, în loc de 2,2 milioane lei beneficii va fi în neplăcuta situație de a solicita acoperirea pierderilor de două milioane. Previzibilul la I.A.S. Smîrdan, Trustul Galați, înseamnă' 6,9 milioane lei pierderi, în loc de 749 mii lei beneficii. Astfel de unități, care trag în jos media rezultatelor de ansamblu, trebuie să constituie problema nr. 1 pentru conducerea Departamentului I.A.S., a trusturilor zonale și a celor în cauză directă. Desigur, în agricultură, ca urmare a influențelor climatice, rezultatele scontate diferă adesea de cele obținute, dar diferențele între pierderi și beneficii nu pot fi explicate numai prin variații de ordin climatic. Mai problematică decît seceta ni se pare persistenta concepției că o unitate agricolă poate supraviețui cu do- tații de milioane de lei de la bugetul statului, pe seama eforturilor cadrelor din întreprinderile șl fermele care dau beneficii.
Care sînt cauzele reale ale existen

ței întreprinderilor și fermelor ne
rentabile, cum se explică faptul că, 
în condiții asemănătoare se obțin 
producții și costuri mult diferite. și, 
mai ales, ce se face pentru aducerea 
pe linie de plutire a unităților „păgu
boase" ? Este acțiunea de rentabili
zare a tuturor fermelor agricole pre
ocuparea primordială a Departamen
tului I.A.S., a trusturilor zonale 7Am considerat că cel mai în măsură să dea răspuns la asemenea întrebări este tovarășul Angelo MICU- 
LESCU, prim-vicepreședinte al Con

ți BORDEIANU

Sîmbătă dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., împreună cu tovarășul Paul Niculescu-Miz.il, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația P. C. Mexican formată din tovarășii Marta Borquez, membru al Prezidiului C.C. al P.C.M., și Enrique Semo, membru al C.C. al P. C. Mexican, care face o vizită în țara noastră.A participat tovarășa Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.în cadrul discuțiilor care au avut loc cu acest prilej, desfășurate într-o atmosferă tovărășească, de caldă prietenie, s_a efectuat un schimb de vederi privind unele probleme ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale, precum și în legătură cu dezvoltarea în

continuare a relațiilor frățești dintre cele două partide.
★în cursul vizitei în țara noastră, delegația P. C. Mexican a avut o întîlnire la C.C. al P.C.R. cu tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Aldea Militaru, membri ai C.C. al P.C.R., care a prilejuit o informare reciprocă asupra activității și preocupărilor actuale ale celor două partide. Delegația a vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, Fabrica de confecții și tricotaje București și s-a întîlnit cu reprezentanți ai Academiei de științe social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R și cu conducerea Consiliului Național al Femeilor.

în Editura politică a apărut".

NICOLAE CEAUȘESCU
Expunere la ședința jubiliara a Marii Adunări 
Naționale consacrată sărbătoririi semicentenarului 

unirii Transilvaniei cu România
— 29 noiembrie 1968 —

Lucrarea a îost publicată Intr-un tiraj de masă.

Unirea Transilvaniei cu România, eveniment al cărui semicentenar a fost sărbătorit de întregul nostru popor, a însemnat un act progresist de importanță istorică, prin care s-a înfăptuit un deziderat fierbinte al poporului român și s-a realizat cadrul statal pentru dezvoltarea economiei și culturii naționale. Prin acest act s-au creat, în același timp, posibilități mai largi pentru lupta forțelor progresiste împotriva exploatării șl asupririi burghezo-moșierești, în interesul progresului social.Pe bună dreptate, subliniind legitimitatea acestui act istoric ca cerință obiectivă, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta în expunerea la ședința jubiliară a Marii Adunări Naționale, că eliberarea națională a poporului român, înfăptuirea u- nității sale statale s-au impus, „ca o problemă Ia ordinea zilei, ca o necesitate imperioasă ridicată de însăși dezvoltarea societății, ca o condiție Indispensabilă de care depindea înscrierea poporului român pe orbita progresului, alături de țările avansate ale Europei".Aniversarea a 50 de ani de la unirea Transilvaniei cu România este o sărbătoare pentru toți fiii țării, un moment din cele mai importante în istoria și dezvoltarea patriei ; la manifestările legate de a- niversare au participat cu deosebită însuflețire toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate. însuși acest eveniment a prilejuit încă o dată o puternică ilustrare a unității socialiste a întregului nostru popor, a prieteniei de nezdruncinat dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.Clasa muncitoare, miș

carea socialistă au jucat un rol activ, de frunte, în realizarea statului român unitar. Forțele înaintate ale mișcării muncitorești militau pentru soluționarea marilor probleme care interesau întregul popor — eliberarea de sub jugul habsburgic, reforma agrară democratică, egalitate în drepturi și posibilitatea pentru fiecare națiune din cadrul imperiului austro-ungar de a-și hotărî ea însăși soarta. O amploare deosebită au cunoscut în toate colturile Transilvaniei mișcările țărănești. împletirea luptelor sociale cu mișcarea de eliberare națională a grăbit dezintegrarea imperiului habsburgic și constituirea statelor de sine stătătoare în această parte a Europei.Alături de muncitorii, țăranii și intelectualii români, oamenii muncii maghiari, germani și sîrbi au luat parte activă la luptele sociale care, împreună cu mișcările de e- îiberare națională, au dus la prăbușirea imperiului habsburgic. Sub presiunea forțelor populare, a luptelor revoluționare, Declarația de la Alba Iulia, proclamînd solemn unirea Transilvaniei cu România, înscria în textul ei o serie de drepturi democratice, între care și egalitatea pentru, naționalitățile conlocuitoare.în furtunile vremurilor, oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități s-au unit în luptă comună, au făurit împreună bunuri materiale și spirituale care constituie patrimoniul a- cestei țări, au făurit laolaltă istoria meleagurilor pe care locuiesc.

Eduard EISENBURGER

Constituirea Consiliilor județene 
ale Frontului Unității Socialiste

J

(Continuare în pag. a III-a)

în toate județele țării au fost constituite Consiliile Frontului Unității Socialiste. în ultimele zile au avut loc ședințe de constituire în orașele de reședință ale județelor Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Harghita, Ialomița, Maramureș, Tulcea, Vaslui, precum și în municipiul București.La ședințe au luat parte reprezentanți ai organelor de partid, membrii birourilor organizațiilor obștești și uniunilor profesionale care au aderat la Frontul Unității Socialiste, oameni ai muncii din marile întreprinderi, instituții, unități agricole, oameni de artă și cultură. La ședințele din județele Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Harghita și Maramureș au participat și reprezentanți ai consiliilor județene ale oamenilor muncii de naționali- tate maghiară și germană.La aceste ședințe, primii secretari ai comitetelor județene de partid și al Comitetului municipal de partid București care au luat cuvîntul au subliniat însemnătatea constituirii consiliilor județene ale Frontului Unității Socialiste. Crearea acestor organisme politice permanente — au subliniat vorbitorii — constituie o contribuție la întărirea coeziunii societății noastre socialiste. Ele asigură creș

terea rolului conducător al partidului în organizarea și conducerea întregii opere de construcție socialistă. Prin înființarea Frontului U- nității Socialiste, au spus vorbitorii, oamenii muncii au posibilitatea să contribuie în mare măsură la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, la promovarea intereselor economice și sociale ale poporului român.Planurile adoptate la aceste ședințe consemnează măsurile ce trebuie luate pentru constituirea Consiliilor municipale, orășenești șî comunale ale Frontului Unității Socialiste, precum și pregătirile ce trebuie făcute pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare.La ședințele de constituire au fost alese birourile consiliilor județene și ale municipiului București. Ca președinți ai acestor consilii au fost aleși : Victor Bolojan — Bihor; Gheorghe Ghiiiea — Botoșani ; Mihai Nicolae — Brăila ; [lie Făsui — Caraș-Severin : Aure! Duca — Cluj ; Ludovic Fazekaș — Harghita : Vasile Marin — Ialomița ; Gheorghe Blaj — Maramureș ; Teodor Coman — Tulcea : Gheorghe Tănase — Vaslui și Dumitru Popa — municipiul București.

(Continuare 
in pag. a Il-a*

înfăptuirea unității statale a României acum o jumătate de secol a fost și rămîne o victorie istorică a unui popor care veacuri de-a rîndul a știut să-și dedice cu demnitate și eroism toate forțele idealurilor înalte ale libertății și propășirii. Actul unirii Transilvaniei cu România a constituit expresia politică a unei necesități de stringentă o- biectivitate istorică, împlinirea visului scump al a- celora care din timpuri îndepărtate ale istoriei au trăit și au muncit pe a- ceste meleaguri.Această necesitate a fost înțeleasă și de oamenii muncii, de exponenți înaintați ai naționalităților conlocuitoare, care și-au adus contribuția la realizarea Unirii. Pe bună dreptate sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea de la Marea Adunare Națională că 
unirea este nu rezultatul 
unor înțelegeri la masa 
tratativelor, ci rodul luptei 
întregului popor, pentru 
unire pronunțîndu-se și 
numeroși reprezentanți ai 
naționalităților conlocui
toare.Secolele de muncă și de luptă comună pentru libertate socială și națională au cimentat prietenia frățească dintre toți locuitorii pămîntului strămoșesc. In momentele cruciale ale istoriei, cei obidiți au fost întotdeauna de-o seamă, avînd, indiferent de limba pe care o vorbesc, aceleași idealuri. Referindu-se la idealul făuririi statului național unitar român, revoluționarul sas Stephan Ludwig Roth, acest „mare prieten al românilor*,

cum l-au numit contemporanii săi, scria în timpul evenimentelor anului 1848 : „Dată fiind 
atașarea sufletească a 
românilor ardeleni față 
de cei din „țară", va 
veni un timp cînd Mol
dova, Muntenia și Ardealul vor forma o singuri! 
Țară Românească".Această viziune realistă avea să-și găsească expresia. șapte decenii mai târziu, în poziția fără echivoc a sașilor față de e- venimentele anului 1918. In acel an, în ajunul lui 1 decembrie se putea citi în ziarul de limbă germană de la Sighișoara : 
„Mîine vor umple va
lea Mureșului sute de mii 
de români, reprezentanți 
ai tuturor meleagurilor. 
Vechiul Bălgrad va fl 
martorul avîntului înăl
țător al unui popor vital 
trezit la libertate. în 
locul unde au sîngerat 
eroii Horia, Cloșca și 
Crișan, națiunea români își va proclama mîine 
suveranitatea". Reprezentanții populației săsești din Transilvania, adunați la Mediaș pentru a lua act de unire, au salutat călduros, (n unanimitate, decizia luată la Alba Iulia prin voința poporului. Referindu-se Ia poziția sașilor, Nicolae Iorga scria că aceștia vor fi credincioși patriei comune la fel ca șl frații lor români, că vor da tot ce au mai bun ca România să devină un stat fericit și bogat. Putem spune astăzi că viziunea istoricului român s-a adeverit pe deplin.
(Continuare 
în pag. a Il-a)

ALDULESCU, IOSIF BIRTALAN, NICOLAE BOBOC, PETRE CODREÂNU,

NORBERT PETRI, MAURICIU VESCAN DESPRE i

PUNȚILE MUZICII
SPRE MARELE PUBLIC

B @ O EB SGrija pentru avutul obștesc, mișcarea de masă pentru realizarea de economii, emulația descoperirii și folosirii cu eficiență a resurselor interne sînt încetățenite de mult ca fenomene generale și. caracteristice e- conomiei noastre. Numeroase scrisori adresate ziarului vorbesc despre oameni pentru care apărarea și sporirea avuției sociale constituie nu numai o datorie intrinsecă profesiei lor, dar și o problemă de etică civică. de răspundere patriotică. Semnatarii, cetățeni de profesii și vîrste diferite, ne scriu despre ei și tovarășii lor de muncă, despre toți aceia care depun osîrdie pentru apărarea și salvarea bunurilor materiale, ne relatează despre inițiativele unor colectivități privind buna gospodărire a fondurilor bănești, ne fac cunoscute strălucite exemple de creatori, de specialiști, care prin invenții, inovații, raționalizări au adus economii de milioane de lei statului.în același timp sosesc Ia redacție și scrisori prin care ochiul vigilent al opiniei publice sesizează forurile competente desore supape prin care ®e risipesc bani ori bunuri materiale din avuția socială, avertizează despre existenta. în unele unități, socialiste, a unor inamici camuflați, care toa- eă bunul colectiv. Aceștia.

H O B Ospre deosebire de alți infractori, fură cîte puțin, picătură cu picătură, profitând de cea mai mică ne- orînduială; Oriunde se cuibărește indisciplina, se manifestă nepăsarea, neglijența. proasta gospodărire, apar „rozătorii" din umbră.

& H & E O Bdata încheierii controlului, pe rolul consiliului de judecată au figurat circa 100 de dosare privind cazuri de sustrageri sistematice de carne. Cum au fost soluționate cele mai 'multe din aceste cazuri 7 Simplu: de fiecare dată, consiliul de

tante, în fața unor atît de convingătoare dovezi de „înțelegere" 7 Tovarășul Emanoil Duminică, directorul întreprinderii, Justifică această inadmisibilă stare de lucruri prin neritmici- tatea producției, prin fluctuația de cadre, prin neres-

Infractorul
„modest"

El sînt încurajați șl tolerați de gură cască, de incompe- ‘enți și delăsători.U’timele verificări efectuate de către Procuratura municipiului București Ia întreprinderea pentru industrializarea cărnii — București, de exemplu, au scos la iveală unele elemente necinstite, ce au măcinat încet dar sigur, bunuri materiale în valoare de mii și mii de lei. Ia anul curent, pînă la

judecată se întrunea și... hotăra. Hotăra aceeași sancțiune : „mustrare scrisă cu avertisment", însoțită u- neori de amenzi între 50—100 lei 1 Puteau să fie cît de cît educative și instructive asemenea soluții „originale", care pe deasupra se mai pronunțau Si după două sau trei luni de la săvîrșirea faptelor ? I Puteau oare hoții să rămînă nepăsători. în. fata unor invitații atît de ten-

pectarea termenelor de livrare de către unele întreprinderi furnizoare etc. Iată, așadar, un întreg lanț al slăbiciunilor . hoția nu poate fi stârpită din cauza fluctuației de cadre, fluctuația de cadre nu poate fi curmată din cauza producției neritmice, producția neritmică nu poate deveni ritmică din cauza modului defectuos în care unele I.A.S.-uri înțeleg să se a- chite de obligațiile contrac

tuale... Un cerc vicios de care profită dușmanii avutului obștesc. Cine! se va curma această situație intolerabilă la întreprinderea „Abatorul ?“■ în funcție de împrejurări, de „condiții", unii ronțăitori nu adoptă neapărat hoția propriu-zisă. Ei știu să se facă simpatici, să fie a- greați, să cîștige bunăvoința unora, dispuși să treacă cu vederea, să cocoloșească neajunsurile. Apoi, trec la atac. Grigore Drideanu, de exemplu, lucrător la întreprinderea de materiale izolatoare din Berceni — Ploiești, dîndu-se bine pe lîngă șeful său direct, N. Eduard, „l-a convins", prin fel de fel de șiretlicuri, să-i dea, în mod ilegal, o aprobare pentru confecționarea unui cazan de baie, chipurile din deșeuri, cauzînd astfel a- vutului colectiv un prejudiciu de peste 1 000 lei 1 Pentru infracțiunea săvîrșită. Drideanu a fost trimis_ în judecată. Cum rămîne însă cu culantul Eduard, care, galanton cu bunurile statului, n-a avut de suportat nici o consecință ?Un alt caz : Vasile Dumitrescu. fost ospătar, după ce a executat un număr de 7 condamnări pentru fapte cu caracter penal, două
Dumitru MINCULESCU

(Continuare in pag. a Il-a)

A beneficia de sufragiile unui auditoriu numeros și exigent, a se bucura de notorietate constituie ambiția mărturisită ori nu — dar firească — a oricărui compozitor. Pentru artistul autentic, consacrarea nu reprezintă, desigur un scop, ci corolarul unei activități laborioase de cizelare a talentului, de exprimare a gîndirii șî a individualității artistice, rezultatul confruntării sale cu epoca și cu destinatarii direcți ai creației. Istoria muzicii demonstrează, prin exemple ilustre, că drumul spre patrimoniul de valori ale umanității trece prin inima marelui public. „De Ia inimă la inimă", spunea George Enescu, formu- lînd cea mai succintă definiție a raportului dintre compozitor și auditoriul său, și definind în același timp însăși esența actului creator, esența muzicii însăși. Această comuniune a- fectivă, spirituală între muzician și public, spre care năzuia Enescu, este favorizată de condițiile asigurate astăzi, în tara noastră, creației și răs- pîndirii valorilor muzicale. Este un aspect important, definitoriu al procesului complex de dezvoltare a vieții artistice — aspect în jurul căruia s-au concentrat răspunsurile primite în cadrul anchetei de fată.— Am douăzeci de ani de activitate concertistică — ne-a spus violoncelistul Radu Aldulescn — și îmi pot da seama de schimbarea imensă intervenită în structura și în competenta publicului muzical. Cercului restrîns de snobi, care dădea, odinioară, coloratura specifică manifestărilor artistice. i-a luat locul un auditoriu larr. care știe. în genere, să aprecieze și să reacționeze generos în fata muzicii de înaltă ținută, Nu numai în Capitală sau în alte cîteva centre cu tradiție culturală, dar în multe localități din tară am întîlnit acest public nou. am, simtit căldura și entuziasmul unui tineret recentiv la valorile artei muzicale. Se face simtit, aș spune, un spirit nou, cu deschidere sore marea cultură, un spirit ce cîș- tigă teren acolo unde instituțiile muzicale. forurile locale se preocupă de educar.ea artistică a publicului care — potential — există pretutindeni. Interpretând, de oildă. lucrări ca „Simfonia concertantă" de George Enescu, „Triplul concert" de Paul Constantinescu, ..Simfonia concertantă" de Ludovic Feldman ș.a., am simțit adeseori că muzica „trece rampa" — atât la Tîrgu Mureș, la Oradea, la Cluj, la Timișoara ori la Bacău, cît șl cu prilejul unor turnee în centre muncitorești unde există o viată artistică densă în același timp, am intuit necesitatea unei activități mai susținute de propagare a muzicii și a educației muzicale la Galati, bunăoară și chiar la Craiova, unde și pregătirea orchestrelor e susceptibilă de perfecționare. Dacă rezonanța numelor unor cla

sici ai muzicii universale exercită o anumită atracție asupra publicului în formare, cred că promovarea creației compozitorilor noștri — multi încă insuficient cunoscuți maselor de auditori — ar trebui sprijinită prin interpretări de cea mai bună calitate și printr-o politică de repertoriu gîndită cu grijă.— Creația compozitorilor români din diferite generații este bine primită de publicul de la Tîrgu Mureș — ne spune Iosif Birtalan, compozitor și dirijor din localitate. Există o receptivitate crescîndă fată de muzica contemporană, inclusiv cea autohtonă — ca urmare a activității educative desfășurată consecvent de filarmonică, de ansamblul nostru de cîntece și jocuri, inclusiv ansamblul de pionieri, care are o contribuție esențială în această direcție. Răsfoind programele filarmonicii, pe

lîngă piese de Strauss, Debussy,. Ravel, Bartok sau Enescu, întâlnim, în stagiunea trecută, prezentarea, în primă audiție, a unor lucrări ca poemul simfonic „In amintirea eroilor de la Mărășești" de M. Chiriac, „Concertul pentru trompetă" de Aurel Popa, „Dansuri de pe Mureș" de Zoltan Aladar, „Concertul pentru orgă" de A. Porfetye, „Ulisse" de Li- viu Glodeanu, și alte creații de genuri diferite, dar reprezentative pentru direcțiile în care se dezvoltă școala componistică românească. Putem afirma liniștiți că ținuta interpretărilor și a programelor filarmonicii (ca și ale concertelor cu lucrări corale originale date de ansamblurile amintite și care au purtat mesajul artei noastre pînă în cela
(Continuare în pag. a IV-a)

Telegrame
Stimatului tovarăș NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste Stimate tovarășe președinte,Permiteți-mi să vă transmit felicitări cordiale cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. Sînt încredințat că între Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste din România și Comitetul Central al Frontului Național din Republica Socialistă Cehoslovacă se va dezvolta o colaborare avantajoasă, care va duce la o lărgire și adîncire a prieteniei și a cunoașterii reciproce dintre popoarele României și Cehoslovaciei.Vă urez multe succese în această importantă funcție a dumneavoastră. Cu salutări cordiale, tovărășești.
EVZEN ERBAN, 

președintele Comitetului Central 
al Frontului National 

al Republicii Socialiste Cehoslovace

Excelenței Sale General JEAN-BEDEL BOKASSA
Președintele Republicii Africa Centrală

BANGUICu prilejul celei de-a X-a aniversări a proclamării republicii, adrese» Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, felicitări cordiale împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres poporului Republicii Africa Centrală.îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor dezvolta continuu în interesul celor două popoare și al păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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în atentia»procuraturii
Sîntem informați că de la spitalul din Ianca, județul Brăila, au dispărut misterios. încă din octombrie trecut, două truse de instrumente pentru întreruperea sarcinii. Cei în drept, nu numai că nu au anunțat organele de miliție sau de procuratură, dar au încercat să rezolve lucrurile „în familie", înlocuind trusele dispărute cu altele, scoase de la reformă. O anchetă minuțioasă la fața locului este absolut obligatorie. Așteptăm concluziile.Vulpea bearcăIn martie, cetățeana A. V. din 

Brașov a predat cooperativei 
„Gheata" (sic'l) din Sibiu două 
piei de vulpi, pentru vopsit. Nu 
mică i-a fost mirarea cînd, la 
restituirea lor, a constatat că 
le lipseau cozile. De atunci, în
tre Brașov și Sibiu continuă un 
dialog telefonic. Conducerea 
cooperativei respective a pro
mis în cele din urmă clientei 
că-i va expedia cozile. într-a- 
devăr, după un timp clienta pri
mește un colet în care se gă
seau trei cioturi de cozi. Blă- 
narul consultat i-a declarat: 
„Se pare că provin de la un alt 
animal: cîine sau pisică". Fi
rește, abonata le-a expediat 
înapoi la 21 septembrie. Vedeți ? De-aia n-are ursul coadă. Să 
nu-l jignească vreun blănar, 
schimbîndu-i-o cu una de mă
gar. El ține la firmă.

Debutînd sub auspiciile perfecționării, statornicite prin noua lege școlară, actualul an de învățămînt este confruntat cu probleme complexe — de la integrarea copiilor de 6 ani în atmosfera învățăturii și pregătirea generalizării școlii de 10 ani, la perfecționarea tuturor compartimentelor vieții universitare. Este un motiv pentru care organizațiile de partid au acordat o a- tenție sporită recentelor alegeri de partid din școli și facultăți.Iată ce ne-a declarat tovarășul Roman Morar, secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., legătură cu desfășurarea acestor legeri.— M-aș opri în primul rînd atributul de calitate care trebuie caracterizeze, în prezent mai mult decît oricînd, activitatea fiecărui membru de partid. Comuniștii din unitățile de învățămînt superior șl din școlile județului Cluj sînt con- știenți de faptul că participarea cît mai eficientă a organizației lor la traducerea în viață a măsurilor de perfecționare și modernizare a în- vățămîntului presupune, mai întîi, îmbunătățirea propriei lor munci. De aici și un alt aspect: tendința mai pronunțată spre concentrarea atenției pe problemele fundamentale, hotărîtoare pentru viața politică din unitățile de învățămînt. Tendință e- vidențiată îndeosebi în adunările de partid de la facultățile de istorie- filozofie, chimie, studii economice, mecanică, de la liceele nr. 3, nr. 15 și din alte unități de învățămînt din Cluj, unde participanții la dezbateri au subliniat frecvent că deși practic nu există domeniu al activității de învățămînt care să nu rețină atenția organizației de bază, aceasta trebuie să-și axeze preocupările, fără a abandona interesul multilateral, pe problemele esențiale, de natură să dinamizeze întreaga viață școlară sau universitară. în felul acesta se evită mai ușor paralelismele sau chiar substituirea, în unele cazuri, ale conducerii administrative și organizațiilor de tineret, iar viața de organizație do- bîndește valoarea unui ferment creator.— Bine conduse, adunările da 
partid 
vărate 
meniu 
puteți 
pe baza adunărilor desfășurate 
recent în școli ?— Cum este și firesc, cele mal multe dintre preocupările comuniștilor, ale întregului nostru corp profesoral, evidențiate pregnant și cu prilejul recentelor alegeri, se concentrează în jurul aspectelor specifice etapei noi în care a pășit în- vățămîntul românesc. Asa se explică interesul învățătorilor și profesorilor, concretizat în discuțiile ample și în numărul important de propuneri, față de multiplele problema pe care le ridică anul acesta oro- cesul de învățămînt. S-a arătat,

pe bună dreptate, că date fiind condițiile noi, specifice în care se desfășoară școlarizarea elevilor din clasele I șl XII, nu este suficientă aplicarea instrucțiunilor în vigoare, ci se impune o evaluare mai amplă a problematicii educative, delimitarea și aplicarea „tacticii pedagogice" din flecare clasă în raport cu întreaga structură nouă a școlii, o mai intensă cunoaștere și fo-

limitată a dezbaterilor din organizațiile de partid din școli dacă n-am aminti că fiecare problemă specifică învățămîntulul este abordată într-o dublă perspectivă : instructiv și e- ducativ. Tocmai de aceea, frecvent, se face apel și se propun noi posibilități de a acționa împotriva disocierilor artificiale dintre instrucție și educație, pentru ca practica școlară să înregistreze pretutindeni

ocazia recentelor adunări de 
partid ?

îna-la să

sînt de fiecare dată ade- 
seismografe ale unui do- 
de activitate. Ce concluzii 
stabili în această privință

Strîmbălemne dinUrlați9Trei vîntură vînt din orașul Urlați, Constantin și Ion Grigo- rescu, precum șl Eugen Stăvă- roiu (deși au vîrsta de 17 ani) trăiesc pe spinarea părinților. Sătul de lenevie, s-au gîndit să facă șl ei o ispravă. Si ca să aibă curaj, au băut mai întîi cîteva stacane cu vin. Apoi (noaptea) s-au apucat de treabă. Toți pomii plantați de locuitorii urbei pe marginea străzii Tudor Vladimirescu au fost rupți unul după altul. Acești strîmbă lemne dezlănțuiți au pornit apoi pe alte străzi, dis- trugînd alți zeci de arbuști șl copaci, după care s-au dus să se culce. S-au trezit a doua zi la miliție. Acum așteaptă să fie judecați și să plătească paguba. Locuitorii orașului, cerînd aspra lor pedepsire, solicită totodată ca cei trei huligani să replanteze pomii pe speze proprii, în primăvară. Dacă vor fi liberi — ceea ce este foarte problematic IDe Ia lumeadunate...
Culese, ieri, la Barul „Tri

umf" din Capitală.
o Ospătar, mai adă trei 

sticle cu vin. Dar repede, că 
ne grăbim!

o îmi întreb șeful la tele
fon : Ce mai e nou ? Zice: 
„începe recensământul bovine
lor". Atunci eu ce fac, rămîn 
pe teren ? Și-am rămas...

o Eu o iubesc mult, hîc I pe 
Mariana. Vite, să zică ea, hîc I 
Așa-i, Mariana ? I-am spus 
azi, de cum am văzut-o: fe- 
tițo, nu mă hîc I nenoroci. Hai 
cu mine. Și-i fată bună, uite-o. 
Nu m-a nenorocit.

o Te sun acasă ?i răspunde 
nevastă-ta. Vnde-i Vasile ? — 
întreb. E plecat în control 
întreprinderea „Triumf", 
am venit încoace, la sigur.

în rezumat, articolul „Cartofi 60 la sută cartof", publicat în „Scîn- teia" cu o săptămînă în urmă, semnala faptul că o bună parte din cartofii destinați aprovizionării de iarnă a populației Capitalei a ajuns să încolțească și să putrezească pe rampele C.F.R. Dată fiind o asemenea rară și, în același timp, gravă situație, erau cerute, între altele, măsuri urgente pentru diminuarea pagubei. Ce s-a mai în- tîmplat între timp ? Au fost luate măsurile solicitate ? Iată-ne din nou la fața locului,26 noiembrie ora 11. La „B.M." (stația București-mărfuri) zac încă mari cantități de cartofi, o parte din ei încinși. O altă parte mai continuă lupta. Cu cine se luptă în continuare cartofii ? In primul rînd cu intemperiile. Luptă, în același timp, cum am mai' arătat, cu indolenta și iresponsabilitatea celor care le-au hărăzit o a- semenea soartă. Dar să lăsăm din nou să vorbească faptele.In articolul precedent am arătat 
că în ziua de 18 noiembrie „rampa" de- Ia B.M. avea aerul unul organism lipsit de vlagă. Iată că în ziua de 26 cînd l-am revizitat, B.M.-ul cuprins de o anumită forfotă. In special la sortarea cartofilor se lucra cu mai multă convingere. Am aflat că la oficiul nr. 4 o mare parte din cartofi sînt spălați. în rest, ce ne văd ochii ? Se pare că în această toamnă organizatorii de la I.L.F. sînt puși pe glume proaste : în ziua de 26 noiembrie rampa era practic blocată de mașini ! Nu se mai putea mișca lumea de autocamioane. Din lipsă de spațiu, ne este imposibil să înșiruim numerele autocamioanelor care-șl iroseau timpul și benzina pe rampele B.M.-ulul. Nu exagerăm cu nimic : mașinile își timpul ! Se crease o nea busculadă. încît nu se tea face aproape nimic. Nu caz. Funcționarilor de la I.L.F. le este greu să calculeze cîte mașini pot depozit pede că chemate,

aerulvlagă.noiembrie, era

iroseau aseme- mal pu- 
e unicul

intra șl Ieși dintr-un de marfă. Apare llm- mașinile sînt trimise șl plimbate șl răsplimbate înla 
SiSchimbarea

Un Inventar efectuat la începutul anului la I.V.C. Ilfov consemna o diferență (în minus !) la mijloacele fixe, de a- proximativ 13 milioane lei. De atunci, cîțiva salariați-delegați au tot analizat (în aproape 700 de zile de muncă plus_ deplasare, cazare etc.) reducînd pagubele la 552 000 lei. Așa se spală mîinile. încă doi-trei revizori din aceștia și întreprinderea va ajunge, printr-o cunoscută formulă algebrică, de la minus la plus. Pentru strădania lor, ar merita ceva... ba chiar cu vîrf și-ndesat. Să fie exemplu pentru toți.
Rubricâ redactată de
Ștefan ZIDARITĂ 
Gheorghe POPESCU

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Munca de partid
în școli si facultăți

J J

factor dinamizator
al educării
tineretului

Convorbire cu tovarășul Roman MORAR,
secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R.

loslre a condițiilor particulare din fiecare localitate.Important mi se pare șl faptul că membrii de partid abordează într-o perspectivă mai largă și aspectul preorientării șl orientării școlare și profesionale, al specializării timpurii a elevilor, cunoscut fiind că o asemenea problemă are implicații profunde nu numai în viața școlii, dar și în cea social-econo- mică. în acest sens, comuniștii de la Liceul nr. 15 și din alte școli ale orașului Cluj au subliniat la o recentă adunare necesitatea folosirii mai intense a psihopedagogu- lui — figură centrală în procesul cunoașterii multilaterale a elevului — precum și cerința colaborării mal strînse dintre corpul profesoral, conducerea școlii și familie.Am înfățișa, desigur, o imagine

o îmbinare creatoare a celor două laturi. Se poate face mult mal mult în această direcție — au precizat comuniștii de la școlile generale din Luna de Sus, Cîmpia Turzii, din municipiul Cluj — atunci cînd organizațiile de partid îndrumă activitățile organizațiilor U.T.C. și de pionieri, în vederea folosirii judicioase a mijloacelor specific tinerești în educația elevilor.— în mod evident, actualul an 
universitar marchează progrese 
calitative nu doar din punctul de 
vedere al noilor sale obiective le
giferate, ci și ca modalitate de 
acțiune colectivă, ca atmosferă 
de lucru între profesori și stu- 
denți. în ce măsură aceste ca
racteristici noi și-au găsit ex
presie în problemele abordate cu

mod haotic dirijate fiind cu... ochlo- metrul.Urmat de o suită de subalterni, îl zărim pe rampă p'e tov. Eugen Simionescu, directorul I.L.F.-Bucu- resti. Ce făcea ? Lua măsuri de descongestionare a rampelor, de organizare efectivă a muncii ? Poate avea de gînd ! Dar, pentru moment, alte lucruri îl interesau pe d-lui. Căuta cu aprindere răspuns la întrebarea : cine oare a îndrăznit să furnizeze presei cifre în legătură cu cartofii ? Cît despre „busculadă", o privea enervat peste măsură, iar după tonul cu care vorbea, se vedea clar : era hotărît să intre în conflict cu oricine îi iese în cale. Si se comporta într-un asemenea fel chiar în fața șefului lui imediat superior, R. Abagiu, secretar general în Departamentul de legume și fructe. Iată de ce am evitat un contact prea prelungit cu directorul I.L.F....Ne plimbăm pe rampă. Urmărim basculanta nr. 31-B-8033. In basculantă — cartofi. Șoferul, îi lua din- tr-un loc și-i deplasa în altul. „Sînt prea stricați — a explicat el — au prea mult putregai și pămînt în ei. Ii pregătim să-i ducem la... groapă" (? !)Am rămas stupefiați. Au început «ă fie duși cartofii la groapă I La care groapă ? La gropile de gunoi ale municipalității.Ne-am deplasat imediat la cea mai apropiată groapă, cu scopul de a constata la fața locului cum sînt îngropat! cartofii. Am ales în acest scop groapa din Colentina. Aici am și întîlnit primul camion încărcat cu cartofi, pămînt și gunoi (camion nr. 31-B-3640). Șoferul — supărat foc. Pe bun temei : nu i se primise „încărcătura" nici măcar la groapă I Trebuia să se întoarcă din nou la „baza" care l-a trimis aiurea (și nu numai pe el) pentru ca apoi să plece... Unde ? Unde-1 va trimite iar „baza". După zece minute eram în piața Obor. Aici găsim alte mașini cu gunoi : vînturau orașul, trimise de „bazele" lor. Ce scandaloasă mostră de dezorganizare !Ne întoarcem la punctul de plecare : gara București-mărfuri. Lucrurile s-au mai liniștit. Spre toate punctele de depozitare ale Capitalei

— Cred că se poate aprecia că în acest an dezbaterile din universitare de partid strat o cunoaștere mal trăire mai în miezul specifice învățămîntului centrul nostru universitar — ca de altfel în întreaga țară — cadrele didactice și studenții se simt mai profund implicați în procesul in- structiv-educativ. Tocmai de aceea discuțiile evidențiază frecvent alte și alte aspecte noi ale modului în care organizația de partid poate dinamiza procesul de pregătire multilaterală a viitoarelor generații. Bunăoară, variate și interesante sugestii în legătură cu orientarea politico-ideolo- gică a studenților s-au făcut la facultățile de mecanică, electromecanică, stomatologie, filologie. S-a relevat necesitatea organizării mai frecvente de simpozioane, conferințe, mese rotunde. Un for de mai înaltă valoare informativă și formativă' poate deveni și Ateneul universitar. Important este ca tot acest proces să fie conceput șl desfășurat în strînsă legătură cu necesitățile și preferințele specifice studenților, pe baza unei largi consultări a tinerilor.

organizațiile au demon- profundă, o problemelor superior. în
SÂRBATOAREA TUTUROR

FIILOR PATRIEI
(Urmare din pag. I)

In cele ce ne-ați relatat, 
acum v-ați referit îndeo- 

la organizația de partid ca
pînă 
sebi 
factor dinamizator. Vă rugăm să 
faceți cîteva aprecieri și asupra 
modului în care contribuie 
muniștii la întărirea vieții in
terne de organizație.

CO-

— Alegerea celor mal buni comuniști în organele de conducere a stat în centrul atenției participanți- lor la adunările generale. Au fost alese astfel birouri al căror membri sînt reprezentativi pentru viața școlară și universitară ca nivel de pregătire — români, maghiari, germani șl de alte naționalități — care se bucură de încrederea membrilor de partid. Aceasta oglindește justețea măsurilor luate de conducerea de partid pentru întărirea vieții interne de partid, aplicarea consecventă a principiului centralismului democratic.în adunările de partid au fost dezbătute și alte probleme ca: traducerea în viață a sarcinii conducerii superioare de partid ca în rîn- durile comuniștilor să fie primiți cît mai multi tineri — cadre didactice și student! — cu cele mai bune rezultate în activitatea lor ; lărgirea și consolidarea democrației interne de organizație; aplicarea strictă a prevederilor statutare etc. Să nu uităm însă că adevărata măsură a unei puternice organizații de partid este dată de amplitudinea și pro
funzimea obiectivelor fixate și de 
eficacitatea muncii de partid în realizarea sarcinilor sale.

Ca o expresie a acestor vechi tradiții de luptă comună pentru idealuri comune, și în preajma actului de la 1 decembrie 1918, reprezentanți ai muncitorilor, țăranilor și intelectualilor maghiari, germani și de alte naționalități și-au afirmat — în procesul luptei revoluționare, în acțiunile întreprinse la Petroșeni, Tg. Mureș, Mediaș, Oradea etc. — solidaritatea cu lupta oamenilor muncii de naționalitate română, ho- tărîrea lor de a continua lupta comună pentru democrație șl progres.Misiunea de a asigura realizarea deplină a năzuințelor nobile ale poporului i-a revenit clasei muncitoare, care a luptat pentru strîngerea rîndurilor proletariatului, fără deosebire de naționalitate, într-un singur partid revoluționar — Partidul Comunist Român.Una din marile cuceriri ale societății noastre, care, deși a fost înscrisă în Declarația de la Alba Iulia de acum 50 de ani, nu și-a putut găsi rezolvarea în condițiile orîn- duirii burghezo-moșierești — este tocmai realizarea egalității depline în drepturi între poporul român șl naționalitățile conlocuitoare.Năzuințele nobile ale poporului muncitor, drepturile și libertățile pentru care au luptat muncitorii, țăranii șl intelectualitatea, toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, și-au găsit împlinirea numai în condițiile societății socialiste, prin înfăptuirea politicii marxist- leniniste a Partidului Comunist Român. Societatea noastră socialistă

asigură șl consolidează neîncetat co- munitatea reală de interese a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, ea oferă fiecărui cetățean — român, maghiar, german sau de altă naționalitate — posibilități nelimitate de afirmare șl dezvoltare în toate domeniile și în toată ierarhia vieții sociale. Folosind din plin aceste posibilități de dezvoltare liberă, oamenii muncii da naționalitate maghiară își aduc contribuția lor la dezvoltarea industriei și agriculturii, a științei și artei socialiste, la înflorirea patriei comune — România socialistă.Crearea consiliilor oamenilor muncii din rîndul naționalităților conlocuitoare va asigura o participare mal intensă a acestor naționalități, împreună cu întregul popor român, sub conducerea partidului, in cadrul Frontului Unității Socialiste, la întreaga viață socială, politică, economică și spirituală, va crea noi condiții pentru soluționarea unor probleme specifice ale naționalităților conlocuitoare, pentru mobilizarea lor la înfăptuirea politicii partidului, va contribui la cimentarea și mai mult a unității întregului popor în lupta pentru socialism.Oamenii muncii de naționalitate maghiară din România sînt hotărîtl să urmeze și de aici înainte neabătut cuvîntul partidului, să depună toate eforturile, întreaga lor energie șl capacitate de muncă pentru a aduce o contribuție cît mai mare, alături de întregul popor, la înfăptuirea programului de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră comună — Republica Socialistă România.

Mihai IORDANESCU

CARTOFșînt trimise mașini încărcate cu cartofi (pe jumătate stricați). Mulți se strică chiar în momentul încărcării. De ce? Ca să meargă treaba mai repede sînt folosite la încărcat gre- lfere, un soi de excavatoare cu cupe și cu dinți metalici. E lesne de imaginat ce se petrece în momentul cînd cupa cu colții ei este repezită în grămada de cartofi I Muncindu-se astfel, se apreciază că în cîteva zile — expresia imediat următoare aparține ilefeiștilor — „B.M.-ul va fi lichidat". E de crezut. De „ochii lumii", această pată neagră va fi înlăturată. Dar ce se va petrece mai departe ? Agonia cartofilor va continua — în Interiorul oficiilor care, de fapt, au și început să arunce cartofii degradați ; în magazine — care îi aruncă și ele. De aceea, ne întoarcem la capitolul pagube. Repunem pe tapet, o întrebare : cît timp forurile în drept vor mal tolera ca I.L.F.-ul, în loc de beneficii, să aducă statului pagube ?Nici în articolul precedent șl nici de această dată nu vom trece (ar fi nedrept) peste unele greutăți o- biective.I.L.F.-ului de pildă, înțeleg să rești unele I.L.F.-Tg. Secuiesc expediază, în vagonul nr. 169 795, o „șarjă" de cartofi cu următoarele caracteristici: 29 la sută stricați și pișcați de ger ; 14 la sută tăiați și atacați de dăunători ; 11 la sută pămînt. Total marfă bună: 46 la sută ; C.L.F. Covasna expediază (în vagonul nr. 21531197730- 2) 25 tone de cartofi, dintre care 26 la sută erau gunoi ; C.L.F. Tg. Neamț încearcă cu insistență piața cu cartofi... 70 la sută cartof ! Firește că pentru această avalanșă de gunoi care a circulat cu bani grei pe liniile ferate, I.L.F.-ul bucureștean este, prin acte, absolvit de orice răspundere. Repetăm : răspunderea I.L.F.- ului se referă la restul cartofilor — celelalte milioane de kilograme de cartofi sănătoși, care (în parte) au putrezit pe rampe de atît amar de timp cît au zăcut acolo. De asemenea, răspunde de faptul că plimbă, de colo pînă colo, cartofii prin București, că dă dovadă de lipsă de gospodărire. Aceste fapte reprobabile sînt și ră-

produse pe neașteptate de către furnizori. Iată, felul inadmisibil în care trimită cartofii în Bucu- I.L.F.-uri din țară:

mîn fapte care aparțin I.L.F. Răul trebuie tăiat de la rădăcină. I.L.F.-ul a dovedit din plin, fără putință de tăgadă, că este un organism lovit grav de anchiloză. De altfel, în actuala organizare, el nu posedă nici resursele necesare executării prompte a unei acțiuni de mai mare amploare.Pe scurt, aparatul I.L.F. se dovedește ineficace. S-a ajuns la următoarea ridicolă situație : în timp ce cartofii (și alte produse) se degradează, de multe ori pentru că n-are cine să-i sorteze, zeci de funcționari ai I.L.F. calculează, în birourile lor de pe Lipscani... pierderile provocate ! Tolerarea unei astfel de situații devine de neconceput. Pentru că desfacerea legumelor și fructelor reclamă un organism energic și dinamic, suplu și activ, bun organizator, este în primul rînd nevoie ca la I.L.F. nu firma sau cîțiva lucrători să fie schimbați, ci structura lui organizatorică, mijloacele și stilul de muncă. Trebuie creat un asemenea organism. încît ponderea muncii de aprovizionare cu legume să nu se desfășoare pe Lipscani, ci la centre, la oficii, acolo unde se achiziționează leguma. în aceste condiții — firește — trebuie revizuite toate instrucțiunile comerciale după care lucrează I.L.F. în fine, să nu uităm de paguba care s-a înregistrat și care continuă să ia proporții : este necesară calcularea cu exactitate a pagubelor produse din cauze subiective și imputate vinovaților.
Gheorghe GRAURE

TEMELIILE DE GRANIT
(Urmare din pag. I)Atașamentul oamenilor muncii din rîndul naționalităților față de actul Unirii se explică și prin tonul de echitate socială al Declarației de la Alba Iulia. Ea promitea tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, drepturi și libertăți egale, cu o generozitate proprie poporului român care secole de-a rîndul a cunoscut cea mai crîncenă asuprire socială și națională.Principiile democratice enunțate în Declarația de acum 50 de ani au putut fi puse însă cu adevărat în aplicare numai în condițiile profundelor prefaceri sociale care au avut loc în țara noastră după al doilea război mondial. Conducînd cu succe» poporul muncitor pe calea revoluției și construcției socialiste. Partidul Comunist Român — exponentul ferm și neabătut al năzuințelor tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate — a asigurat prin politica sa marxist-lenlnistă deplina rezolvare a problemei naționale. Pot să afirm că niciodată în trecut nu ne-am bucurat de asemenea drepturi egale șl libertăți democratice ca astăzi.Unitatea societății noastre, frăția dintre oamenii muncii români șl cel aparținînd naționalităților conlocuitoare au astăzi temelii de granit în

victoria definitivă a socialismului, în opțiunea unanimă și ireversibilă a poporului pentru orînduirea socialistă, în adeziunea sa neabătută față da politica partidului comunist. întregul nostru popor pășește mai unit ca oricînd, sub conducerea partidului, spre noi și noi victorii, pfe\ calea desăvîrșirii construcției socialiste.Mă fac ecoul glasului tuturor cetățenilor de naționalitate germană, sa- lutînd fără rezerve, încă o dată, crearea Frontului Unității Socialista și a consiliilor naționalităților conlocuitoare. Aceste organisme, sînt convins, vor da posibilitatea participării mai active a întregului nostru popor Ia elaborarea și traducerea în viață a politicii partidului șl statului nostru, vor contribui la continua perfecționare a vieții obștești și de stat, la ridicarea pe o treaptă superioară a unității șl frăției de nezdruncinat între poporul român șl naționalitățile conlocuitoare.Victoriile obținute în anii construcției socialiste sub conducerea partidului nostru constituie chezășia succeselor noastre viitoare. Sînt ferm convins că întregul nostru popor — români, germani, maghiari sau de altă naționalitate — își va dedica cu și mai multă ardoare întreaga lui capacitate creatoare cauzei nobile a înfloririi patriei noastre comune, Republica Socialistă România.

în această perioadă, în întreaga țară au loc adunări de dări de seamă și alegeri ale comitetelor șl comisiilor de femei. Cu acest prilej sînt trecute în revistă realizările obținute în diferite domenii de activitate, au loc dezbateri asupra sarcinilor ce revin organizațiilor de femei privind ocrotirea mamei și a copilului, înfrumusețarea localităților etc. Sînt alese, totodată, noile comitete și comisii ale femeilor.în bilanțul cu care se prezintă în aceste adunări comitetele și comisiile de femei din Capitală, sînt cuprinse numeroase lucrări de înfrumusețare, realizate în întrecerea patriotică, printre care extinderea spațiilor verzi cu peste 84 de ha., plantarea pe străzi și în parcuri a mal bine de 138 milioane de flori, din care o bună parte au fost răsădite în sere proprii, amenajarea a 370 de terenuri de joacă pentru copii etc.Comitetele de femei “ ~Rupea. Codlea, Făgăraș localități ale județului
O El 0

Infractorii
(Urmare din pag. I)

din Brașov, și din alte Brașov au

organizat 19 lectorate pentru femei în limbile română, germană și maghiară, cu o bogată tematică. Comitetul județean Brașov a acordat o atenție deosebită reorganizării comitetelor de sprijin de pe lingă unită- tățile spitalicești în scopul îmbunătățirii continue a ocrotirii copiilor. Pe aceeași linie se înscriu și măsurile luate de comitetele orășenești aie femeilor din Suceava, Gura Humorului, Fălticeni, Șiret șl din alta localități, care și-au propus, Intre altele, să organizeze cît mai plăcut sărbătorirea pomului de iarnă în casele de copii. Pentru păstrarea tradițiilor artei populare, la Sucevița și în alte sate au fost organizata cercuri și expoziții de cusături naționale.Realizări Importante în activitatea obștească au obținut și comitetele șl comisiile femeilor din județele Argeș, Cluj, Constanța, Galați, Iași, Timiș și altele.
(Agerpres)

„modest"

I

„Rampa" de cartofi din B.M. se vede clar. Nu se vâd incâ vinovății, (Foto : S. Cristian)
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dintre ele chiar pentru delapidări din avutul obștesc, 
a profitat de slăbiciunea lui Ion Vișan, responsabilul bufetului din șos. Giurgiului 87 și a fost angajat ca vînzător. Dar responsabilul a regretat amarnic fapta sa : mult prea „distinsa" sa cunoștință și-a luat tălpășița chiar din prima zi de lucru, bineînțeles nu înainte de a-și strecura în buzunare și suma de 710 lei. Conducerea întreprinderii, printr-o adresă recentă, a răspuns miliției că se constituie parte civilă cu suma respectivă dar că sus-nu- mitul... lucrase de probă, în vederea angajării !! în a- cest caz însă la I.A.P.L.- „Tușnad" ar fi trebuit să existe și o cerere de angajare a infractorului, cerere ce nu putea fi totuși depusă deoarece hoțul avea antecedente penale. Tov. Constantin Ene, directorul I.A.P.L.-„Tușnad", de care aparține bufetul pomenit, a recunoscut adevărul a- cestei escrocherii, dar cînd a fost întrebat de măsurile luate împotriva responsabilului gură-cască, a răspuns evaziv că........ 1s-a atras atenția" și că „va suporta"-. Și cu basta ?— Printre cel care interesele unităților liste și contribuie la depis-

asta,apără socia-

tarea inamicilor nevăzuțl al bunurilor materiale colective, ne scrie tovarășul Ștefan Magda — procuror la Procuratura locală Alba Iulia — se află desigur, în primele rînduri, juriscon- sulții. Din păcate, se mai întîlnesc unii jurisconsulți — cum este cazul lui Liviu Negrea de la I.C.I.M.-Bra- șov — care nu apără interesele întreprinderii ci pe cei care i-au adus pagube, în pofida probelor evidente. în cazul pe care îl relatăm, I.C.I.M.-Brașov, în urma unui accident de circulație, a fost prejudiciată de șoferul Lungu Vasile cu suma de 7 338,66 lei. în cadrul procesului care a urmat, jurisconsultul respectiv a fost prezent Ia 5 termene la Judecătoria din Alba Iulia, cheltuind pentru aceasta fonduri de deplasare. Dar, la ultimul termen, el a renunțat pur și simplu la despăgubirile civile, fără a avea un mandat special în acest sens din partea conducerii întreprinderii ! Vrînd ce preț să-1 scoată curată" pe Lungu jurisconsultul Liviu s-a transformat în _______lea apărător al inculpatului, uitînd de scopul pentru care a făcut deplasarea Ia Alba- Iulia și „țesînd", alături de apărătorul șoferului, un „păienjeniș" de probe în care adevărul a fost eclipsat. Pînă la urmă

cu ori- „basma Vasile, Negrea al doi-

a obținut chiar soluția pentru care a luptat: paguba de 7 338,66 lei a rămas „fără suport juridic" 1 Apoi s-a întors liniștit la Brașov și și-a văzut în tihnă de alte procese. Recursul procuraturii, admis de tribunalul județean, a fost și el ineficient în privința recuperării pierderilor pricinuite I.C.I.M.-ului-Brașov, întru- cît jurisconsultul a renunțat la despăgubiri civile !! Se pune întrebarea : cine va suporta suma de 7 338,66 lei ? Credem că este cazul ca „generosul" jurisconsult să dea dovadă de aceeași generozitate și acum, la pagubă, ca și atunci, la... „cîștig". Poziția adoptată de Liviu Negrea la 1 august 1968 a fost sesizată Oficiului juridic din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Pînă în prezent însă nu s-au comunicat măsurile luate !Combaterea eficientă a oricăror infracțiuni de frustrare a avutului obștesc este strîns legată de înlăturarea cauzelor, a climatului nociv, care face posibilă însăși săvîrșirea unor astfel de fapte. Referindu-se la cauzele respective tov. Emil Georgescu, procuror la Procuratura municipiului București, enumera printre altele impreciziu- nea unor prevederi legale, nepriceperea sau superficialitatea unor revizori con-

tăblii, numărul redus de merceologi in organizațiile comerciale, defecțiunile în organizarea și efectuarea pazei, lipsa de interes pentru apărarea avutului obștesc pe care o manifestă unii factori cu munci de răspundere in unitățile socialiste etc. Iar cei care, cu sau fără voia lor, creează astfel de portițe prin care se strecoară răufăcătorii devin indirect complici al acestora. Din păcate Insă unii conducători de întreprinderi și instituții, chiar dacă au descoperit o breșă, nu iau măsuri din vreme și se pomenesc la numai cîteva zile cu reprezentanții miliției sau procuraturii, care le aduc la cunoștință infracțiunea comisă. Firește că nepăsarea, pasivitatea, nu pot fi interpretate și considerate decît ca o crasă lipsă de răspundere. De aceea, avînd în vedere rolul important al conducătorului de întreprindere pentru apărarea integrității bunurilor materiale, ar fi util ca, pe viitor, din problematica perfecționării activității de conducere în e- conomie să nu lipsească apărarea avutului obștesc, în definitiv, colectivul de conducere al unei unități economice este cel dintîl chemat să gospodărească cu grijă și să apere prin toate mijloacele avuția noastră, a tuturor.

J



IN ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ A PRODUCȚIEI SI A MUNCII:
11 1 \ I

INFUZIE PERMANENTĂ 

DE ENERGIE
Șl SPIRIT CREATOR

Reșița — centru al industriei gre
le românești — precum șl celelalte întreprinderi din județul Ca- raș-Severin s-au integrat puternic în acțiunea de organizare științifică a producției șl a muncii, acțiune aflată pe „prima scenă" a vieții noastre industriale. Nu întîmplător, deci, organele județene de partid au urmărit și urmăresc pas cu pas mersul acestei acțiuni de mare anvergură, rezultatele consemnate in fiecare întreprindere in parte și sondează perspectivele pentru anul viitor.— Investiția de inteligență șl eforturile de a ridica producția industrială a județului pe noi trepte — ne relata tov. ing. IONEL, MOATER, șeful sectorului de coordonare șl șinteză al secției economice a Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R. cu care am avut o convorbire pe această temă, — au dat roade peste așteptări, peste calculele inițiale, de la începutul acțiunii. Acum, Ț.u o lună înainte de sfîrșitul anului, ;j?orul de producție obținut prin a- Spl\ area studiilor întreprinse în acest kens, se ridică la peste 100 de milioane lei Ia producția globală și la peste 60 de milioane Ici în cazul producției marfă.

— Cifrele sînt totuși prea 
teci... In ce produse se mate
rializează 7 Răspund aceste pro
duse unor necesități certe ale 
beneficiarilor și economiei naționale ?— Desigur că răspund, fiindcă oricînd o producție suplimentară (de 28 000 tone fontă, 30 000 tone oțel, 4 000 tone laminate finite, 20 000 tone cărbune brut, 12 000 kW motoare e- lectrice, 500 tone utilaj tehnic pentru industria chimică, 320 tone mașini și utilaje pentru industria metalurgică, mobilă de aproape 2 milioane ici) este bine primită și căutată de beneficiari. Ca urmare, nu mai insist asupra semnificației acestei producții suplimentare. In schimb, revin la o idee amintită, la acea investiție de inteligență — pe toate planurile: tehnic, tehnologic și organizatoric. Suflul imprimat acțiunii de organizare științifică a producției șl a muncii se datorează, mai intîi, competenței profesionale, inventivității și hotărîrii specialiștilor respectivi. In serviciul de organizare nu și-au găsit locul decît cei mai buni și mai necesari specialiști — în domeniul tehnic șl economic — selectați după capacitatea de a cunoaște „pulsul" activității din întreprindere.Mă opresc la U.C.M. Reșița. Aici, confecționarea unor tipuri de cuzineți, produse de finețe tehnică, pretențioase, nu prezenta dificultăți deosebite, iar beneficiarii lor nu criticau uzina. însă nici nu au copleșit-o vreodată cu laude. Cu toate acestea, specialiștii din compartimentul de organizare nu au așteptat producerea... inevitabilului și au întrezărit, cu acel „ceva" al omului de idei, posibilități de perfecționare a fabricației acestor cuzineți. Rezultatul T Reducerea manoperei eu aproape 17 000 ore anual și, implicit, economii Ia prețul de cost de peste 700 000 lei, fără a mai vorbi de îmbunătățirea substanțială a calității produselor respective.— în ce măsuri studiile efec
tuate privesc marile probleme 
ale producției și muncii, cum 
au vizat acestea angrenarea 
potențialului tehnic și uman pe 
calea randamentelor superi
oare 7— Dacă la început nu se Insistase asupra departajării clare și individualizării cercetărilor, cu timpul studiile au devenit tot mai bine o- rientate, de sine stătătoare și, deci,

mal eficiente. La „Oțelul roșu", de pildă, aceste caracteristici își găsesc împlinirea. Și nu numărul studiilor — doar 27 în acest an — a avut prioritate, ci eșalonarea lor. A fost dezvoltată organizarea pe baze noi a secțiilor de producție. La oțe- lăria Martin s-a descongestionat hala de turnare. La uzina de utilaj de morărit din Topleț, altele erau deficiențele : transportul uzinal genera numeroase ore de stagnare a utilajului de producție, nu numai într-o secție, ci aproape în toate sectoarele. Soluțiile propuse — containe- rizarea și dotarea cu electrostivui- toare a unor depozite — e drept, costă ceva, dar nu angajează investițiile statului, ci se vor realiza în mare parte din resurse proprii, cu acoperire în substanțiale sporuri de producție. La întreprinderea minieră Anina, numai prin organizarea judicioasă a abatajelor și folosirea în regim optim a utilajelor s-au obținut aproape 2 000 000 lei e- conomii ce au avut urmări pozitive asupra situației financiare a unității. In fine, la Combinatul siderurgic Reșița, introducerea unei a patra mașini de sortare șl mecanizarea transportului cu autostivui- toare pentru cărămizile necesare refacerii cuptoarelor la oțelărie, au asigurat nu numai un plus de producție calculat de circa 3 000 tone oțel anual, ci și îmbunătățirea evidentă a condițiilor de lucru, supravegherii procesului tehnologic.— Trebuie să înțelegem din 
relatarea de pînă acum că lu
crurile au decurs lin, că nu a 
existat o rezistență a rutinei 
sau, poate, tendința alunecării 
spre mărunțișuri și obiective 
fals importante 7 ■— Nu s-a ajuns la conflicte de competentă, dar la cele de orientare — da ! La unele întreprinderi mari, ca C.S. Reșița, sau „Oțelul Roșu", în faza de început, sub pretențiosul titlu de „cercetare științifică uzinală" în domeniul organizării științifice a producției și a muncii, se investigau în fapt fenomene derizorii. Nu mai vorbim de „disputele" apărute la Uzina de utilaj de morărit din Topleț, unde preîntîmpinarea calității scăzute a. produselor și a rebuturilor a fost scoasă un timp din preocuparea compartimentului de organizare științifică a producției și a muncii. La fel s-au ignorat și posibilitățile de folosire optimă a capacităților de producție, prin eliminarea stagnărilor ușor de depistat. In schimb, unele inversări ale operațiilor tehnologice au fost etichetate ca măsuri de organizare științifică.Dar, nu numai aceste aspecte s-au ridicat cu acuitate. Uneori, prea puțin se aveau în vedere anumite cerințe ale economiei naționale, cărora li s-ar fi putut da o soluționare convenabilă tocmai prin acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii. Chiar la C.S. Reșița sau la „Oțelul Roșu" mai există și acum condiții menite să asigure diversificarea accentuată a producției, prin asimilarea și elaborarea unor noi mărci de oțeluri, care să contribuie la reducerea importurilor. Perfecționarea organizării muncii trebuie accelerată — se cuvin „mențiuni" speciale „Oțelului Roșu" — și prin creșterea' calificării oamenilor. La U.C.M. Reșița, abia de curînd se manifestă tendința de a aborda soluțiile pentru folosirea optimă și, încărcarea utilajelor la capacitatea lor, tendință binevenită dacă ținem seama că coeficientul de schimburi este sub 60 la sută. Cît privește întreprinderile forestiere din Caransebeș, Bocșa sau Oravița, este de dorit ca comitetele de direcție să orienteze intervențiile spre ridicarea produc

tivității muncii — prin creșterea randamentului în folosirea mijloacelor tehnice.— Ați lansat, cum se spune, 
o punte spre anul viitor. Ce 
obiective ale progresului ne pu
teți reliefa in organizarea știin
țifică a producției și a muncii 
și care ar fi efectele economice în întreprinderile județului 7— încă din vară. în majoritatea unităților economice din județ, cristalizarea unor obiective ce se vor a- tinge în 1969, în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției șl a muncii, a constituit o sarcină specială a colectivelor de specialiști din acest sector. La C.S.R., de pildă, fructificarea celor 25 de măsuri identificate pînă acum va dezvolta o eficiență economică de peste 7,5 milioane lei, iar la întreprinderea minieră Bocșa cele 7 măsuri aplicate vor rotunji rezultatele cu 200 000 lei. în altele, se pare că noul an nu va veni cu noutăți, în acest sens. Să fi epuizat întreprinderea minieră Anina resursele și să se limiteze doar la realizările din a- cest an 7 Semnul de întrebare poate fi pus și în dreptul întreprinderii miniere „Moldova Nouă", unde ceea ce s-a realizat în acest an nu se poate trece și în contul celui viitor 1

Convorbire consemnata de 
Dan POPESCU

(Urmare din pag. I)stilului Superior al Agriculturii, șeful Departamentului I.A.S.— Rezultatele de ansamblu oglindite prin creșterea valorii producției marfă și mai ales beneficiile preliminate la un volum de multe zeci de ori mai mare față de anul trecut, îndreptățesc convingerea că măsurile stabilite de partid pentru îmbunătățirea activității în agricultura de stat au efectul scontat. Se poate, de asemenea, aprecia preocuparea specialiștilor și lucrătorilor din I.A.S. pentru aplicarea în viață a măsurilor luate, reducerea cheltuielilor de producție, mărirea surselor de beneficii. Sute de exemple demonstrează că, în majoritatea fermelor agricole se poate vorbi de crearea unui climat de muncă asiduă, caracterizat prin spirit de inițiativă, împletirea mai strînsă a gîn- dirii tehnice și economice. în ceea ce privește unitățile care dau pierderi, ele sînt grupate în zonele puternic lovite de secetă, dar nu se limitează la acestea, ci se In- tîlnesc în cadrul tuturor trusturilor. Cauzele pierderilor sînt multiple. Din primul an de generalizare a sistemului de ferme agricole a reieșit că unii specialiști lucrează încă după vechiul tipic. Există și cazuri de incompetență sau indolență, de orientare insuficientă în rezolvarea diferitelor probleme concrete, tendințe de a aștepta, ca și în trecut, dispoziții superioare, mentalitate de executant fără inițiativă. Deși acestea sînt cazuri puține și în scădere numerică, ne preocupă încadrarea omului potrivit la locul potrivit. De asemenea, încă din iarna trecută, cîteva mii de șefi de fermă,

COMBINATUL CHIMIC DIN BORZEȘT1
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE Succes
In cursul acestui an. In industria all* mentari au fost date In funcțiune noi fabrici, secții de producție șl linii tehnologice. Printre întreprinderile care au început să producă in anul 1968, amintim fabricile de pîine de Ia Timișoara, Suceava, Sinaia, cele de conserve de legume de la Caracal

și Fetești, abatorul de la Turnu-Severin, și Fabrica de ambalaje metalice de la Buftea.Utilajele și instalațiile din dotarea acestor unități sint realizate în proporție de 70 la sută de industria noastră constructoare de mașini, ele asigu- rind mecanizarea, și în parte automatizarea, proceselor tehnologice.

Intrarea in funcțiune a noilor capacități, alături do modernizarea celor existente și organizarea științifică a producției, a permis obținerea in plus în acest an a 1 200 tone ulei, 25 000 hl lapte, 3 000 tone conserve de legume etc. (Agerpres)
30&

Cu planul anual 
de producție îndeplinitColectivul de muncă al Complexului de faianță și sticlă, din Sighișoara, și-a îndeplinit angajamentele asumate pentru acest an în domeniul producției. Potrivit unul calcul operativ, au

fost date peste planul inițial 4,8 milioane articole de menaj din faianță, precum și alte produse. Concomitent, colectivul întreprinderii a luat măsuri eficiente pentru reducerea cheltuielilor de
producție și sporirea beneficiilor. La acest capitol, angajamentul a fost cu mult depășit, realizîndu-se beneficii suplimentare față de planul inițial de 4,1 milioane lei.(Agerpres)

La capacitatea proiectata 
pentru 1969Uzina de sîrmă și produse din sîrmă de la Buzău produce Ia capacitatea proiectată pentru anul 1969. Factorii care au determinat atingerea parame

trilor prevăzuțl sînt ridicarea indicilor de u- tilizare ai agregatelor și folosirea judicioasă a spațiului de producție. In acest fel, de pe aceeași suprafață pro
ductivă, metalurgiștii buzoieni obțin anual 114 000 tone sîrmă trasă față de 90 000 tone prevăzute.(Agerpres)

„examenu
„ •„ . S

tribuna experienței înaintate
Se vorbește adesea în întreprinderi despre așa-numita „negație a limitelor". Este ceea ce au confirmat . anul acesta în practică muncitorii, inginerii și tehnicienii de la Combinatul chimic din Bor- zești. O cifră este revelatoare în acest sens: valoarea economiilor realizate peste plan la prețul de cost, în 10 luni din acest an, se ridică la 13 milioane lei. Aproape 60 la sută din aceste economii provin din reducerea consumurilor specifice de materii prime, auxiliare și semifabricate. Cu deosebire, au fost diminuate consumurile specifice la materialele din import — electrozi de grafit, emulgator, lin- dan, peroxid de lauroil. Care este „secretul" acestor realizări ?— La noi — ne spune ing. Aurel . Teodoru, directorul general al combinatului — ponderea cheltuielilor legate de consumul de materii prime și auxiliare atîrnă greu în balanța prețului de cost: circa 50 la sută. De aceea, în cadrul acțiunii de organizare științifică a

Am plecat la pescuit fără 
rîme. O undiță fără rimă 
e ca un televizor fără tub 
catodic. Dacă nu vă con- < 
vine comparația căutați 
dumneavoastră alta. In co
muna Doaga (Vrancea) am 
ochit cu ochiul liber un loc „gras", făcător de rîme. 
Cu un hîrleț am început 
să sap. Rîme 7 Cu duiumul. 
Mi-am umplut termosul (eu 
întotdeauna păstrez rimele în termos, le creez condiții de viață) și-am dat s-o 
iau din loc. Ca din pămint 
(dar nu din pămîntul unde 
săpasem eu) au apărut: un director, un inginer șef, un 
contabil șef, un delegat de 
la un minister și o casieri» 
mobilă cu casier cu tot.— Cite ați „cules" 7 m-a întrebat comisia.

— Rîme 7 Nu le-am nu
mărat. In viața mea n-am 
numărat rîme.

— De data asta o să te 
numărăm.

Le-am deșertat din ter
mos, și comisia a început 
să le numere bucată cu 
bucată.

— Aveți 192 de rîme. Le , luați pe toate 7
— Dacă le-am „dizlocat" 

le iau. i— Atunci să facem nota. i 
Poftim la casă.

A intrat în acțiune o ma
șină de calculat. Sub supra
vegherea contabilului șef au început înmulțirile. 
După ce s-a făcut proba 
totalului, casierul mi-a în
mânat o factură pe care 
scria: 192 de rîme indus
triale X 
lei.

— Ce-i
— Atît 

tiți.— Trei sute... Să pe niște rîme 7

17 832 “ 3 423 744

cu suma asta 7 
trebuie să plă-

milioane patru 
dau atîția bani

— Sînt rtme industrial», 
de crescătorie.

— Aici este crescători» 
de rime 7

— Sigur.
— De cînd funcționează 7
— Am reprofilat-o de cu

rînd.
— înainte de reprofilare

— Dar n-ați avut roș
cove 7

— Roșcove importam noi, 
n-am avut fonduri pentru 
procurarea utilajului nece
sar. Ciocane pneumatice, 
prese hidraulice, cuptoare 
speciale. Că roșcovele nu 
se îndreaptă la rece. Am

încile astea. Lucram tot 
pierdere.

— Ați reprofilat-o. ce 7
— Fabrică de spalieri 

viță de vie și tuburi
canalizare de diferite pro
filuri.

— Și tuburile astea... cum

în
de 
de

E mai rentabilă
producția de... rime?

Foileton de Nicuță TĂNASE

a fost crescătorie de gîn- 
daci de bucătărie și n-a 
dat rezultatele scontate 7

— La origine, a fost fa
brică de cărămizi silico- 
calcaroase. Aceste cărămizi 
nu prea se căutau. Și, mer- 
gînd în pagubă, fabrica a 
fost reprofilată.

— In crescători» 
rîme 7

— Nu. Pînă am ajuns la soluția asta am mai 
profilat-o de cîteva ori.

— A fost și fabrică 
îndreptat roșcove 7

— Ne-am gîndit ți la 
luția asta.

de

re

de

so-

dereprofilat-o în fabrică 
țigle din ciment.

— Și nu vi s-a dat 
ment 7

— Ba ni s-a dat. Am cut țigle din ciment, dar 
n-am găsit " "
le cumpere.

— De ce 
fabrica pe 
ceți clienți 7

— Dacă făceam clienți, 
nu mai puteam face țiglă.

— Aveți și dumneavoastră dreptate. Ce-ați făcut 7
— Am reprofilat-o pe 

plăci termoizolante. N-a 
mers vînzarea nici cu plă-

cl-
fă-

clienți care săn-ați reprofilat 
clienți, să fa

să vă pun eu întrebarea ca 
să înțelegeți mai bine... la 
tuburile astea ați făcut și 
exterioarele, ori numai in
terioarele, adică numai 
cui pe unde trebuie să 
scurgă apa în canale 7

— Dumneata vrei 
spui, cu alte cuvinte,_ 
n-am făcut nimic. ~.....
poate arăta un tub fără 
exterior 7

— Ca o 
ce-i așa 
erați în 
astea 7

— încă
buie niște instalații

lo
se

să 
că 

Cum

gaură de covrig, 
complicat 7 Lu- 

plin la tuburile

nu. Mai t're-
mo-

derne și sîntem amânați 
de constructor. Pînă se re
zolvă problema reprofilă
rii pe spalieri și tuburi, creștem rime. Poftiți la 
casă să onorați factura.

— 17 832 de lei o rimă 
industrială, nu credeți că 
e prea scumpă 7 La noi, 
în Obor, sînt mai ieftine.

— Ca să amortizăm fon
durile de MILIOANE băga
te în utilajele de aici, cu 
atît trebuie să le vindem. 
Am făcut calcule exacte.

— Folosiți utilajele la 
creșterea rimelor indus
triale 7

— Să nu mai lungim 
vorba, scoateți banii.

— trebuie să vă aduc la 
cunoștință că niciodată nu 
iau atîția bani la mine cînd 
mă duc la pescuit.

— Credeam că ne faceți 
safteaua. Credeam că o să 
ne aduceți clienți. Rapor
tam la minister c-am deve
nit rentabili și mai adu
ceam utilaj.

— Alte utilaje7 Ce fel 
de utilaje 7

— Orice fel. Știți ce bine 
cresc rimele sub utilaje. 
Mai ales dacă sînt noi I 
Au adăpost.

— Știți ce, extindeți-vi 
crescătoria că vă aduc 
clienți. Vorbesc eu cu con
ducerea Ministerului In
dustriei Construcțiilor să 
le dea permise de pescuit 
la toți cei care s-au „ocu
pat" de reprofilările aces
tei fabrici. II rog pe tova
rășul ministru să-i oblige 
pe cei în cauză să cumpere 
rîme industriale la prețul 
stabilit de dumneavoastră.

Poate așa să scoateți 
MILIOANELE înmormân
tate.

(După o corespondență 
trimisă de Radu Apostol)

tehnologi, economiști, directori au participat la cursurile de instruire de scurtă durată, organizate la Mangalia. Apreciind pozitiv efectul a- cestor cursuri, le vom continua în sezonul următor, într-o formă îmbunătățită. Urmărim prin această acțiune și prin altele schimbul de experiență direct și nemijlocit între participanți, perfecționarea unor metodologii și tehnologii, clarificarea problemelor mai noi ivite sau a altora rămase în suspensie. Pentru rentabilizarea tuturor întreprinderilor și fermelor urmărim așezarea producției pe criterii economice. In acest sens s-au desfășurat cîteva mari acțiuni privind fixarea indicatorilor de plan, în concordanță cu condițiile locale, depistarea și înlăturarea de la caz la caz, a deficiențelor care provoacă pierderi. Anul acesta au fost analizate concret toate fermele care dau pierderi, găsindu-se pentru majoritatea acestora resurse de rentabilizare în anul viitor.— Pornind de la complexitatea a- 
cestei acțiuni vă rugăm să ne rela
tați spre care sectoare este captată 
atenția dv pentru a găsi cele mai 
mari surse de beneficii 7— Paralel cu preocuparea pentru a mări producția la cereale, floarea- soarelui și alte culturi, eforturile noastre se îndreaptă spre zootehnie și horticultură — sectoare cu un mare potențial insuficient valorificat. Considerăm indispensabilă cristalizarea unei concepții științifice de dezvoltare a zootehniei, domeniu în care, din păcate, sprijinul Institutului de cercetări zootehnice este insuficient. In parte, suplinim această lacună prin efortul de concepție al specialiștilor noștri. O problemă dificilă, în curs de rezolvare este închiderea circui

tului In fermele zootehnice, îndeosebi la porcine și păsări.
— Ne-ați vorbit de cristalizarea unei concepții științifice în orienta

rea zootehniei. Există garanții că nu 
se vor repeta anomaliile cunoscute

nătățirea indicilor de reproducție. Considerăm că este de neconceput să repetăm greșelile costisitoare din trecut cînd fermele de vaci s-au amplasat pe terenuri fără posibilități de irigare. Economia laptelui nu poate
CURSUL RENTABILIZĂRII

In Întreprinderile
AGRICOLE DE STAT

în amplasarea și în modul de realizare a noilor investiții, că această 
ramură-cheie evoluează pe linia unei 
concepții moderne, eficiente 7In primul rînd, dezvoltarea zootehniei industriale în cadrul agriculturii de stat reprezintă materializarea concepției amintite. Sînt încă probleme nerezolvate legate de aplicarea corectă și modernizarea tehnologiilor de creștere, dar în esență, aceasta este calea de perspectivă. Atît în cadrul zootehniei industriale, cît și în sectorul gospodăresc urmărim rezolvarea a două probleme esențiale și anume furajarea rațională și îmbu-

avea o existență viabilă fără irigarea plantelor furajere care să asigure producții mari și constante, la un preț de cost scăzut. De asemenea, existența unor mari efective de vaci justifică prezența specialiștilor pentru dirijarea pe baze științifice a; reproducției.— După cum este știut, agricul
tura de stat dispune de o puternică 
bază tehnico-materială. Continuă 
însă să existe numeroase mașini și 
utilaje nefolosite, iar gradul de me
canizare, în unele sectoare, nu este 
nici pe departe satisfăcător. Vă ru
găm să vă referiți la măsurile luat»

pentru evitarea imobilizării unor 
mijloace materiale costisitoare și la 
definirea criteriilor de dotare rațio
nală a fermelor agricole.— Existența unor utilaje nefolosite este o realitate determinată de faptul că, în trecut, dotarea se făcea peste capul unităților. O dată cu reorganizarea agriculturii de stat, nici un tractor sau mașină agricolă nu se acordă decît la cererea șefilor de fermă. Avem însă greutăți privind mecanizarea lucrărilor în zootehnie, pomicultură, legumicultură. Există un început bun și în această direcție, dar consider că industria constructoare de mașini poate să asigure în mult mai mare măsură mijloace de mecanizare suficiente și de calitate corespunzătoare cerințelor.

— In cursul acestui an s-au sem
nalat o serie de deficiențe care a- 
testă că, în unele cazuri, schimba
rea firmei din G.A.S. în I.A.S. nu a 
fost însoțită de aplicarea principiilor 
noi, definitorii pentru conținutul ac
tivității în agricultura de stat. In 
cursul anului, s-au constatat tendințe 
de frînare a inițiativei fermierului, 
de sustragere de la principala sa 
atribuție, de la conducerea directă și 
nemijlocită a întregii activități din 
fermă. De asemenea, nu s-a limpezit 
suficient sistemul de relații cu sec
toarele de deservire de la nivelul în
treprinderii. Continuă încă să se cea
ră excesiv de multe situații scriptice 
de către prea multe foruri — sta
tistică, bancă, trust etc. Vă rugăm 
să enumerați cîteva din măsurile 
luate pentru înlăturarea unor ase
menea situații.— în afara măsurilor administrative, acționăm prin pîrghii economice și îndeosebi acelea care se referă la sistemul de cointeresare materială. Studiem posibilitățile de perfecțio

nare a acestui sistem pentru a asigura cointeresarea materială echitabilă între diferitele profile de ferme și sectoare, înlăturarea exagerărilor, în așa fel îneît premiile să reflecte cît mai fidel eforturile proprii și rezultatele în muncă ale fiecărui salariat. Sistemul de premiere, ca și măsurile de recuperare a daunelor sînt pîrghii inseparabile pentru combaterea mentalității de slujbaș care nu are ce căuta în agricultură. Departamentul și trusturile zonale se preocupă de stabilirea unor planuri de producție și financiare mobilizatoare, diferențiate mai mult, în funcție de creșterea dotației, a condițiilor de favo- rabilitate existente prin crearea fermelor agricole. în ceea ce privește sprijinul acordat șefilor de fermă considerăm că avem încă multe de făcut. Cu ocazia cursurilor de instruire de care am amintit, ca și cu alte prilejuri vom strînge și sintetiza sugestiile specialiștilor pentru perfecționarea relațiilor dintre ferme și sectoarele de deservire. Sistemul informațional este umflat, dar nevoia de informare crește. în acest sens, consider că este necesar să ne preocupăm în continuare de simplificarea scriptologiei și de mecanizarea unor operațiuni economico-financi- are. în prezent, urmărim, între altele, terminarea tuturor lucrărilor în cîmp, inventarierea bunurilor și asigurarea bazei materiale pentru producția anului viitor. Avem convingerea că sarcinile mari trasate de partid în acest important sector al economiei naționale vor fi îndeplinite și depășite, că toți lucrătorii și specialiștii din agricultura de stat nu-și vor precupeți eforturile pentru a asigura creșterea producției și a beneficiilor în fiecare întreprindere și fermă agricolă.

producției și a muncii și de ren* tabilizare a tuturor produselor, ne-am îndreptat atenția în mod deosebit asupra reducerii consumului tehnologic de materii prime și auxiliare. Colective formate din ingineri, economiști și operatori fruntași au studiat vreme îndelungată, în fiecare secție șl la fiecare instalație, posibilitățile de economisire a resurselor materiale.Ne-am interesat de cîteva din a- ceste studii și de eficiența lor. Studiul efectuat la cele două instalații de electroliză, bunăoară, a relevat faptul că, prin reglarea periodică a distanței între completul anodic și catod la instalația de electroliză cu mercur ca și prin îmbunătățirea tehnologiei la electroliza cu diafragmă, se economisesc anual electrozi cu grafit în valoare de 1 200 000 lei; totodată se reduce și consumul de energie electrică cu 50 kWh. pe tona de sodă caustică electrolitică. Calculele arată că pe această cale, combinatul realizează anual la prețul de cost o economie de 600 000 lei. Alte studii au vizat reducerea consumului specific de emulgator și peroxid de lauroil. Prin stabilirea unor noi recepturi de polimerizare la instalațiile de policlorură de vinii emulsie și suspensie, consumul acestor materiale a scăzut în primele zece luni ale anului la 87—90 la sută față de consumul realizat în aceeași perioadă a anului trecut Aceasta înseamnă o economie de circa un milion lei.Se poate aprecia că anul acesta s-a trecut un „examen" serios al maturizării economice și la uzina de policlorură de vinii. Multă vreme, aici au existat unele strangulări între diferite faze de fabricație, care provocau mart pierderi de acetilenă și clorură d« vinii. Mai întîi a fost dată în funcțiune o nouă instalație de fabricare a acetilenei din carbid, iar pentru evitarea optu- rării cu polimeri a instalației de purificare a acetilenei din gaze a fost extinsă instalația de regenerare a solventului. Totodată, a fost extinsă cu încă două reactoare de sinteză instalația de clorură de vinii. Alte măsuri au dus la perfecționarea tehnologiei de fabricație a catalizatorului de sinteză și la prelungirea vieții reactoarelor. S-au obținut astfel rezultate deosebit de pozitive : producția de clorură de vinii a crescut cu aproape 20 tone pe zi, asigurîndu-se depășirea planului de producție la acest sortiment, deficitar pînă nu de mult. în același timp, datorită creșterii randamentelor de sinteză și condensare de la 96,7 la 99 la sută, au fost realizați și parametrii prevăzuți în proiect pentru consumul specific de acetilenă.Dintr-o situație statistică pe care ne-a pus-o la dispoziție serviciul tehnic al combinatului, rezultă că consumurile specifice au fost substanțial diminuate și la alcool e- tilic, clor lichid, clorură de var, energie electrică, motorină parafinoasă. La instalația de cracare a gazelor în arc electric, de pildă, prin majorarea adausului de fracție și acordarea reactorilor de cracare la noul regim de funcționare, consumul specific de e- nergie electrică a scăzut cu 354 kWh pe tona de acetilenă. Aceasta echivalează cu o economie anuală la prețul de cost de circa un milion de lei.Colectivul combinatului din Bor- zești continuă cu perseverență acțiunea de creștere a eficienței activității economice. La conducerea combinatului am aflat despre noi studii pe care specialiștii și economiștii de aici le fac în scopul reducerii consumurilor specifice și obținerii mai multor produse finite din aceeași cantitate de materii prime și materiale, prin valorificarea lor superioară. Cel mai important studiu întocmit de specialiștii combinatului ni s-a părut cel care vizează reducerea importului la unele materii prime tocmai prin diminuarea consumurilor specifice.Există deci de pe acum certitudinea că rezultatele atinse reprezintă numai o etapă care, inerent, va fi din nou depășită. O atestă hotărîrea colectivului de a dezvolta experiența acumulată în acest an, căutările sale permanente pline de inițiativă, pentru a găsi noi surse de reducere a cheltuielilor de producție, de sporire a rentabilității.
Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii*-
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de în în de operetă, și unele o- genere publicul, au care concerte sim- muzică de cameră cu săli aproape goa-

stu- ale Ieri,

Anchetă realizată de 
D. COSTIN

culturii trecutului

concepi, în cuvîi generaliNicolăe Ceaușescu, secretarul gene-

Opera literară fiind un fapt de creație, rămîne un fenomen viu — cu o viață mult mai îndelungată decît aceea a individualităților biologice — și ca atare sensul și valoarea ei nu se pot fixa definitiv și total la un moment dat. Ele apar ca o emanație spirituală continuă, de-a lungul timpului, dezvăluindu-și înțelesul și farmecul treptat, neprevăzut și, am putea spune, la infinit. Un prototip al acestor proprietăți ale operei literare rămîn, spre exemplu, poemele homerice, Iliada și Odiseea, care, odată plăsmuite într-o epocă foarte îndepărtată de noi, nu au încetat nici o clipă, atît în Antichitate cît și în Evul Mediu, în Renaștere ți în epoca modernă, nu numai să fie citite și răspîndite, ci să constituie o materie inepuizabilă de comentarii și interpretări estetice, care nu vor lua sfîrșit. Același lucru se poate spune despre orice operă de creație literară și artistică, vrednică de acest nume.Aceste interpretări și aprecieri, a- eeste evaluări ale trecutului literar sînt și mai firești și fecunde astăzi, cînd trăim într-un climat ideologic ți spiritual superior, determinat de concepția materialismului dialectic, îptarea sa ținută la Adunarea lă a scriitorilor, tovarășul

din păcate, ici șl colo. Aceste studii și explorări urmează să fie ferite atît de pornirea de a idealiza, de a solemniza și de a absolutiza valori în mod inevitabil limitate istoricește, cît și de alunecarea în sens contrariu — aceea de a vulgariza, de a diminua și de a știrbi portretul spiritual e- xact al unei personalități literare trecute. Toată lumea este de acord că posteritatea se află în posesia unor perspective care nu totdeauna corespund cu acelea ale epocii contemporane afirmării unui scriitor șl care cern ori valorifică mai precis patrimoniul și moștenirea literară a unui popor, mai ales atunci cînd baza teoretică a criticii literare a fost adîncită considerabil — cum se întîmplă în epoca noastră — în lumina principiilor marxist-leniniste și am ajun3 la o nouă conștiință critică, pătrunsă de un caracter științific.în critica șl Istoria noastră literară recentă am întîlnit multe reevaluări juste, bazate pe diul unor aspecte inedite scriitorilor din trecutul de

® Columna : (ambele serii) : PATRIA
— 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, SALA PALA
TULUI — 10 (seria de bilete — 2692). 
© Ziua în care vin peștii : REPU
BLICA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ;
21.15 ; CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 
16 ; 18,30 ; 21.
® Anna Karenina (ambele serii) : LU
CEAFĂRUL — 9 ; 12,30 ; 16,15 ; 19,45.
• Zilele filmului canadian : SALA CI
NEMATECA — 10 ; 12,30 ; 18,45 ; 21.
• „Judoka" agent secret : FESTIVAL
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, ME
LODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; li ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
• Marianna, agentul 0555 : VICTORIA
— 9,30 ; 11,30 ; 13,45 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, 
MIORIȚA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
© Noaptea : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,15.
• înțeleptul de pe muntele bleste
mat : ARTA — 9—15,45 tn continuare: 
18 ; 20,15, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREASCA — 18,30 ;
20.45.
• Wlnnetou (seria a IH-a) : FLO
REASCA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 
înfrățirea Intre popoare —
15.15 ; 17,45 ; 20.
a Valea albinelor : LUMINA — 9,15— 
16 în continuare ; 18,30 ; 20,45.
• Heidl : DOINA — 9 ; 11 ; 13.
• Inimă nebună... nebună de legat: 
DOINA — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Lumea comică a lui Harold Lloyd
— Plimbarea lui Esop : TIMPURI NOI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Prințesa : UNION — 10,30 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30.
O Fete în uniformă : FEROVIAR — 
9—13,30 în continuare ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Vera Cruz : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Neînțelesul : GIULEȘTI — 15,30; 18; 
20,30.
• Hombre : AURORA — 5 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45, TOMIS — 9— 
15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30, FLA
MURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
® Lustragiul t BUZEȘTI
20,30.
• Autorizație de căsătorie : BUZEȘTI
— 18.
© Căderea imperiului roman : DACIA 
— 8,45—19,30 în continuare.
• Heroina : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,15 : 20,30.
® Marysla și Napoleon : UNIREA —
15.30 ; 20,30.
• Unchiul meu : UNIREA — 18.
© Viață la castel : LIRA — 15,30 ; 
20,30.
0 Eu te-am iubit : LIRA — 18.

ral aî Partidului Comunist Român, a subliniat atît caracterul specific al criticii noastre din trecut, care a fost o critică progresistă, în curentele ei majore, cît și rolul fundamental care revine criticii marxist-leniniste, în abordarea operei literare a timpului nostru și a oricărei epoci. „Afirmînd în mod convingător șl argumentat principiile Ideologiei marxist-leniniste, critica are datoria — a spus secretarul general al C.C. al P.C.R. — de a face o profundă analiză filozofică fiecărei creații literare, relevînd ceea ce este înaintat, combătînd cu putere teoriile și influențele străine. Critica se cere a fi un factor activ în selecția valorilor literare, dezvăluind ceea ce este superficial, minor, indiferent de maniera de creație". Este vădit că întreaga moștenire a trecutului literar trebuie considerată în lumina puternică a ideilor epocii noastre, a ideilor marxist-leniniste ți a tradițiilor progresiste ale criticii românești, punîndu-se astfel în valoare esența operelor sub unghiul determinant al „cerințelor dezvoltării sociale", și nu apropiin- du-ne de ele după criterii minore, trecătoare, adesea de-a dreptul supuse snobismului.Aprecierea critică actuală a valorilor trecutului nostru literar, văzută în lumina acestor constatări, constituie un act de responsabilitate deosebită, de care trebuie să fie pătrunse toate generațiile mai vechi sau mal noi de critici și istorici literari, un act de responsabilitate și capacitate care necesită grijă ca și aprecierea creației literare a prezentului.Ne gîndim — formulînd adevărurile de mai sus — la fenomenul uimitor de bogat, de însuflețit și de laborios caracteristic culturii românești actuale sub imboldul umanismului socialist — la acel fenomen al explorării, pe dimensiuni niciodată atinse pînă lor literare ale toate epocile, ei folclorice.

cum sînt Octavian Goga, Alexandru Macedonski șl alții. Alături de acestea ne-au surprins dureros considerații de ansamblu grăbite și contestatoare despre alți scriitori, fie cu prilejul unei reeditări a operelor lor, fie cu alte ocazii. Astfel, opera poetică a lui Șt. O. Iosif, liric gingaș și totodată pasionat cîn- tăreț al melancoliei, dar șl al farmecului unui peisaj geografic și spiritual românesc, care a cultivat o formă clară, a făcut obiectul unor viziuni critice greșite și diminuante, bazate pe un gust al modelor literare trecătoare. în ce măsură versul lui Iosif este original, constituie tocmai o problemă opusă oricăror considerații expeditive. S-a arătat în studii mai vechi rolul pozitiv pe care l-a jucat acest poet în continuitatea liricii naționale asupra începuturilor poetice ale lui Goga. Tot așa, spre exemplu, reeditarea operei lirice a delicatului poet Traian Demetrescu a făcut obiectul unor ironii din partea unor cronicari literari, care au negat această operă în întregimea ei. împrejurările de Istorie literară așează însă operele literare nu dedesubtul, ci deasupra influenței retrospective a unor gusturi dictate de moda literară a unei epoci ulterioare. Tocmai subtila, prețioasa și esențiala legătură a elementelor unei epoci istorice cu valoarea estetică a creațiilor artistice constituie obiectul viu al oricărei interpretări critice a trecutului literar, căruia numai în acest mod i se pot descătușa izvoarele cele mal fecunde de vitalitate actuală.Există opere literare mal îndeaproape legate de epoca în care au apărut. Aceasta nu înseamnă deloc că valoarea lor este mai redusă ; dimpotrivă, cunoașterea și justa lor apreciere își dovedește pe deplin utilitatea. înțelegerea peisajului atît de complex al diferitelor momente ale istoriei literaturii noastre, descifrarea liniei ascendente a evoluției sale nu se poate realiza fără o cercetare subtilă, atentă și esențială a legăturilor dintre elementele specifice ale unei epoci istorice și valoarea așa-zis „pur estetică" a unor opere, ceea ce constituie obiectul cel mai viu al oricărei evaluări a trecutului literar. Numai așa se pot descătușa izvoarele cele mai fecunde de vitalitate actuală ale acestui trecut literar.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Concer
tul Orchestrei Barbu Lăutaru — 20. 
Dirijor : Ionel Budișteanu. ® Opera 
Română : Liliacul — 11 ; Frumoasa 
din pădurea adormită — 19,30. ® Tea
trul de Operetă : My fair lady —
10.30 ; Tara surîsului — 19,30 0 Tea
trul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : Heidelbergul de altădată
— 10 ; 19,30. Apus de soare — 15 ;
(sala Studio) : O femeie cu bani — 
10 ; Părinții teribili — 15, Jocul ade
vărului — 19,30. e Teatrul de Co
medie : Nlcnic — 10,30, Ucigaș fără 
simbrie — 20. ® Teatrul „Lucia
Sturdza Bulandra" (sala din bd. 
Schitu Măgureanu) : Candida — 10 ; 
20 ; D-ale carnavalului — 15, (sala 
din str. Alex. Sahia) : Comedie pe 
întuneric — 10, Sfîrșltul pămîntului 
(premieră) — 20. ® Teatrul „C. I. Not- 
tara" (sala Magheru) : Petru Rareș — 
10, Călătorie cu scandal — 15,30, Fru
moasă duminică de septembrie —
19.30 ; (sala Studio) : Scaunele — 10,30, 
Fotografii mișcate — 16, Cînd luna; e 
albastră — 20. • Teatrul Mic : Doi 
pe un balansoar — 16 ; Amooor — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" Ion
— 10, Kathleen — 20. @ Teatrul „Ion 
Creangă" : Toate pînzele sus — 10 ; 
Năzdrăvăniile Iul Păcală — 15. © Tea
trul evreiesc de stat : Trei piese în- 
tr-un act de Cehov — 11, Un șirag 
de perle — 20. ® Studioul I.A.T.C. 
„I. L. Caragiale" : Don Quijote — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : Ileana Sînziana — 11 ; 
(sala din str. Academiei) : A fugit 
un tren — 11. ® Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la 
Tănase — 19,30 ; (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : Mexlco-Melody — 
19,30. a Teatrul de estradă „Ion Va- 
silescu" (la Sala Palatului) : Hanul 
melodiilor populare — 19,30. • Circul 
de Stat : Circul „Aeros" (R.D.G.) — 
16 ; 19,30. a Ansamblul artistic al 
Uniunii Generale a Sindicatelor (str. 
Lipscani) : Prometeiada — 20.

mai îndepărtate cătune) nu rămîn fără rod. Dovadă — faptul că publicul nostru nu o dată a bisat lucrări originale, de factură complexă, de- monstrînd că a descifrat sensul profund al operei, mesajul autorilor respectivi. De altminteri, cei peste 1 200 de abonați ai filarmonicii — din cadrul tineretului școlar și universitar— sînt o probă vie a interesului despre care vorbeam.Interlocutorii au relevat, în a- celași timp, și unele aspecte contradictorii, demne să stea în atenția organizatorilor locali ai vieții muzicale, ca și a compozitorilor noștri.Stimularea interesului față de muzică, formarea publicului de concert este o problemă care implică— după cum a subliniat compozitorul Mauriciu Vescan, directorul Teatrului muzical din Brașov — o atenție consecventă din partea forurilor artistice locale, ca și anumite preocupări de perspectivă pe plan central, în ce privește bunăoară calitatea inițierii muzicale în cadrul învățămîntului de cultură generală. în orașul de la poalele Tîmpei, unde funcționează astăzi instituții de învățămînt superior și unde dezvoltarea industrială a concentrat muncitori de înaltă calificare și o numeroasă intelectualitate tehnică, viața muzicală are totuși un tonus scăzut. Dacă spectacolele pere atrag fost cazuri fonice sau s-au desfășurat cu săli aproape goale, chiar dacă programul, de bună calitate, a fost susținut de artiști de prestigiu. Explicația ? Există mai multe explicații. Un sumar sondaj de opinie ne-a dezvăluit, de pildă, locul derizoriu pe care-1 ocupă muzica în activitatea organizatorilor vieții spirituale a Brașovului. Cu excepția unor cicluri de spectacole și de prelegeri privind teatrul liric, nu se face aproape nimic pentru educarea estetică, muzicală a marelui public, pentru cultivarea interesului față de creația originală. Numai așa se explică faptul că, zilele trecute, filarmonica din localitate a programat un concert de muzică românească nu seara, cum se obișnuiește, nici duminică dimineața, ci... după-amiaza, la ora 17. Concertul n-a putut a- vea Ioc. tocmai din lipsă de public, iar cazul mi se pare caracteristic pentru un anume dezinteres organizatoric despre care ne-au vorbit mai multi studenți de la Institutul politehnic. în același timp, există și o reținere reală — îndeosebi față de creația muzicală contemporană — din partea unor categorii de intelectuali tineri, îndeobște ingineri, economiști, care — după părerea lui

Mauricîu vescan — au îeșit din școală cu lacune serioase în ce privește cultura generală în domeniile umanistice. Observația — formulată șl de alți participanți la anchetă — este menită să atragă atenția asupra faptului că formarea unui public muzical receptiv și e- voluaț începe de pe băncile școlii ; or, există serioase deficiențe în modul de predare a muzicii în liceu și școli generale, o anume „teoretizare" aridă și superficială care — luînd locul inițierii și deschiderii orizontului spre cultură și artă — îi îndepărtează pe elevi de înțelegerea valorilor profunde și a frumuseților muzicii culte. Este un aspect care nu poa-

creației compozitorilor noștri contemporani.— Școala românească de compoziție s-a impus prin creatori și lucrări de prestigiu mondial — a subliniat Norbert Petri, amintind, între altele, consacrarea internațională de care s-au bucurat, în ultimii ani, piesele unor autori din generația tînără. Cred însă — a spus vorbitorul — că succesele obținute în competiția cu promotorii de peste hotare ai muzicii contemporane nu trebuie să ducă la o detașare a compozitorilor noștri de publicul autohton. Declarîndu-se adversar hotărît al oricărui fel de exclusivism, interlocutorul a pledat pentru o apropiere mai consecventă a creației originale de sufletul, de sen-

Drago; VRTNCEANU
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treprinderl pentru mecanizareairepnnaen pentru mecanizarea agriculturii ; 0 Calendarul lucrărilor agri
cole ; • Reportajul emisiunii : „Mădăraș ’68"; • Dialog economic; a In- 
tîlnire cu frumosul ; • Poșta emisiunii ; • Buletin agrometeorologic ; •

20,00 — Telex T. V. 20,05 — Filme premiate : „Dragostea unei blonde" — 
producție a studiourilor cehoslovace ; Premiul „Cidalc" — Festivalul 
de la Veneția 21,15 — „Vălenii de Munte" — reportaj filmat. 21,30 — Seară 
de operă șl operetă românească. 22,30 — închiderea emisiunii progra
mului II.

8,00 — Ora exactă. — Cum va îi vre
mea. — Gimnastică de dimineață. 8,10 
— Emisiune pentru copil și școlari : Să 
ne cunoaștem patria 0 „Imagini despre 
Unire" 0 Filmul artistic „Muzicantul". 
10,00 — Ora satului. In cuprins : ® Două
zeci de ani de la înființarea primelor în- 

agriculturii ; 0 Calendarul lucrărilor agrl-

te fi eludat în cadrul unei discuții despre raportul dintre creație și public.Referindu-se la acest raport, compozitorul și dirijorul Norbert Petri a subliniat că problema afluenței de public trebuie examinată în funcție și de varietatea și calitatea repertoriilor (inclusiv aspectul promovării muzicii românești, nu arareori inclusă formal în programe). Structura repertoriilor nu ține seama întotdeauna de nivelul și de formația muzicală a marelui public; „saltul" de la patrimoniul clasic la creația modernă, de avangardă chiar, este prea brusc, punînd în dificultate auditoriul care n-a fost pregătit suficient pentru înțelegerea muzicii contemporane. Programele formațiilor muzicale neglijează sau ignoră cu de- săvîrșire anumite epoci și autori, a- numite lucrări a căror interpretare ar putea înlesni tranziția spre patrimoniul veacului nostru ; creația preclasică, de pildă, sau cea a secolului 19, înmănunchează pagini strălucite — puncte de atracție pentru orice repertoriu și elemente indispensabile educației muzicale. în această ordine de idei, interlocutorul s-a ocupat, în continuare, de unele aspecte ale

ciuluuuu , © nuieun agrometeorologic ; 0 
Muzică populară românească cu Gavril Prunoiu, Victoria Baclu, Ion 
Luican, _ Ștefania Ivan Bolozan, Vasile Dragomir, Mlnodora Nemeș, Eu
genia Ticu. 11,00 — TV pentru specialiștii din agricultură. Mecanizarea 
lucrărilor de manevrare șl transport a produselor agricole. 11,30 — De 
strajă patriei. 11,55 — Telex TV 12,00 — FOTBAL: Progresul — Farul; 
RUGBI : România — Franța 16,30 — Magazin duminical. — In cuprins : 
„Noul" văzut de un inventator ; • Dans de iarnă interpretat de un grup 
de balerini de la Opera Română ; © Războiul automobilelor — film docu
mentar ; ® „Altfel despre... muzică". © Matematică distractivă ; • Cîntă 
corul Madrigal ; © Sînteți „pentru" sau... Discuție pe marginea unui mo
tiv de inspirație inepuizabil — femeia iubită ; © Vă facem cunoștință cu 
Jacques Brel ; ® Debut în muzica ușoară ; © Triptic coregrafic cu Va
lentina Masslnl ; © Soliști de muzică ușoară : George Răpcău ; © For-

în prezent, a valori- trecutului nostru din inclusiv a creați- Statul socialist a asigurat mijloacele spirituale și materiale în vederea acestui obiectiv, a făurit climatul cel mai propice acestei explorări integrale. Mereu alte lucrări sînt dedicate punerii în lumină — într-o lumină cît mai completă, bazată pe cercetări și analize atente — a valorilor trecutului literar românesc. Cultura română trăiește în zilele noastre un amplu proces de adîncire a conștiinței de sine, istorice, sociale și spirituale în general, un fenomen de urmărire, de depistare și de captare a tuturor surselor vii ale trecutului, condiție optimă a mersului înainte, bază de avînt a dite. „Nimeni nu «punea Nicolae _ .plastic legătura indisolubilă între trecut, prezent și viitor, în desfășurarea vieții și culturii oricărei societăți omenești.în ultimul timp o serie întreagă de studii se străduiesc să Identifice pe o scară cît mai largă natura culturii noastre, poziția ei specifică și contribuția originală în peisajul culturii universale. S-a pus astfel într-o evidență clară și documentată vechimea și valoarea unui umanism literar și spiritual românesc, întruchipat de mari personalități ca aceea a lui Nicolaus Olahus, Spătarul Milescu, Dimitrie Cante- mir. Voievodul Neagoe Basarab însuși, socotit pînă acum drept un reprezentant al vechii culturi bizantine, apare astăzi, în raza unor noi studii amănunțite șl cuprinzătoare, drept un elevat și original spirit de dimensiuni excepționale, care în cartea „învățături pentru fiul meu Teodosie" promovează creator o viziune spirituală și literară românească, pornind de la o sinteză între civilizația Bizanțului și spiritul Renașterii. Latiniștii noștri ardeleni, socotiți îndeobște ca niște figuri destoinice de naționali ai silvania, se tate ca niște .mă ai unui iluminism românesc de nivel european.Dar trecutul nostru literar șl cultural continuă să fie obiect de receptare lucidă. înarmată cu un spirit nou și cu resurse de pregătire și pătrundere, pînă în epocile mai recente, cea de la 1848, cea a Junimii, cea a începutului secolului al XX-lea, Inclusiv valorile mai recente dintre cele două războaie.Aceste aprecieri și evaluări critice noi nu pot constitui, firește, rodul unui efort ușor și mecanic de acumulare de cunoștințe, adunate într-o sinteză sau alta în ce privește viziunea de ansamblu care Ie inspiră, există două pericole care trebuie evitate șl care își fac loc adesea,

plăsmuirilor ine— poate sări în gol", Iorga, exprimînd

luptători sociali și poporului din Tran- înfățișează în reali- reprezentanți de sea-

Procesul transformării moleculelor de hidrogen și oxigen în apă ar dura cîți- va ani, fără acțiunea miraculoasă a firului de platină catalizator, care reduce timpul necesar acestei reacții la numai cîteva fracțiuni de secundă. Este doar unul din nenumăratele exemple ce demonstrează rolul catalizatorilor în cele mai subtile sinteze, multe deosebit de importante pentru industrie. Introducînd în chimie termenul cataliză (de la grecescul „Katalysis" — „decompunere"), savantul suedez Ian Berzelius era departe de a bănui, la începutul secolului al XIX-lea, amploarea pe care aveau s-o cunoască procesele catalitice și îndeosebi cele e- terogene, adică procesele care utilizează catalizatori solizi. Astăzi, prezența a- cestor prețioși agenți în sistemul de reacții chimice a- sigură nu numai viteze mult sporite de reacție, dar și selectivități optime, continuitatea proceselor, posibilitatea automatizării agregatelor, puritatea și înalta calitate a produselor finite. Totodată, un factor de prim ordin îl constituie înalta e- conomicitate a proceselor catalitice — prețul de cost al catalizatorului reprezen- tînd, în majoritatea fabricațiilor, abia 0,2—1 la sută din valoarea produsului marfă.Sînt larg cunoscute realizările cu totul remarcabile ale chimiei în ultimele decenii. Se poate afirma totuși, cu deplin temei, că puține sînt domeniile industriei chimice în care să se fi înregistrat succese atît de strălucite ca în procesele catalitice. Dacă, pe timpul lui Paul Sabatier (laureat al premiului Nobel în 1912) și ■al lui Nikolai D. Zelinski, catalizatorul pentru aroma- tizarea hidrocarburilor conținea platină în proporție de 10—12 la sută, astăzi. în industria modernă — de pildă. la rafinăriile de la Brazi și Onești — sînt fabricate sute de mii de tone de hidrocarburi aromatice, utili- zîndu-se catalizatori care au în componenta lor doar 0.35 la sută platină. Dar investigațiile științifice au urmă-

rit, concomitent cu reducerea cantității de componente active scumpe, înlocuirea lor cu altele mai ieftine, prelungirea duratei de „viață" a catalizatorului și descoperirea unor noi catalizatori, respectiv procese catalitice.Astfel, în fabricarea ni- trilului acrilic — monomer utilizat în producerea fibrei melana—descoperirea unui catalizator pe bază de fos- for-molibden-bismut a permis înlocuirea vechii materii prime, acetilena, cu o alta mai accesibilă, prope- na. ceea ce a avut ca rezultat realizarea unei noi tehnologii pentru producerea monomerului amintit, la un preț de cost cu 30 la sută mai redus. Sau un alt exemplu. După cum se știe, fabricarea cauciucului sintetic necesită cantități importante de butadienă. înlocuirea catalizatorilor pe bază de crom și oxid de fier, care permit conversii de 15—20 la sută butadienă la un ciclu de reacție, cu noii catalizatori, pe bază de wolframați, molibdați sau halogeni, prin procedeul de oxidehidrogenare, va duce la producerea de butadienă cu conversii de 40—50 la sută la un ciclu de reacție, deci o dublare a cantității produse, numai datorită noului proces catalitic. •Aceste cîteva exemple sînt suficient de convingătoare, cred, constituind tot atîtea argumente puternice în favoarea Intensificării cercetărilor tn domeniul proceselor catalitice. în România, astfel de cercetări au fost inițiate în urmă cu două decenii, pentru început la o scară redusă, o o dată cu primii pași ai industriei noastre petrochimice. Cercetătorii din a- ceastă tînără ramură a științei chimice românești s-au afirmat prin realizări de prestigiu științific și de o importantă eficiență economică. Dintre rezultatele mai recente, pot fi menționate cercetările privind catalizatorii utilizați în procesele de hidrofinare a motorinei și a benzinei, desulfurarea gazelor din in-

tențele formației. După părerea Interlocutorului, vina o poartă organele culturale locale, care nu dau dovadă de competență și pasiune. „Ce explicație ar putea invoca lugojenii, cînd un orășel muncitoresc ca Bocșa sau ca Anina ne solicită mereu, prin scrisori, participarea ?“ Există — a continuat el — și acțiuni organizatorice de o amploare mai mare, de pildă, pregătirea în diferite orașe ale țării a unor festivaluri ale teatrelor muzicale, a- perelor. filarmonicilor etc., care — confruntînd cele mai bune formații, cei mai buni interpreți, antrenînd participarea unor artiști de frunte de peste hotare — ar putea stimula și întreține interesul pentru muzica contemporană, demonstrînd necesitatea eforturilor de descifrare a valorilor și frumuseților ei.în același spirit, criticul Petre Co- dreanu a remarcat că în momentul de față critica muzicală nu reprezintă o forță care să contribuie la impunerea valorilor, să respingă nereușitele, să inițieze mari dezbateri capabile să atragă interesul nu numai al specialiștilor, dar și al publicului larg. Obiective majore — selecția valorilor, călăuzirea opiniei publice, cultivarea receptivității, a bunului gust — sînt adeseori omise în activitatea curentă a criticului muzical. Or, rostul său educativ rezidă tocmai în forța cu care determină o mișcare de opinii în favoarea valorii în creație, ca și în interpretare, în capacitatea de a convinge ascultătorul că ceea ce trebuie admirat ține de esența muzicii, de elevația spirituală, și nu de spectaculos și facil, care, e regulă, au șanse sporite de succes. Dar, mal presus de toate, criticul adevărat trebuie să dea expresie înaltelor comandamente morale, estetice și sociale ale actualității. Simțind pulsul intens al vieții contemporanilor săi, desprins oarecum de preocupările pur tehnice ale creatorului, el este în măsură să intuiască, adeseori cu acuitate, nevoile spirituale, marile teme ce se cer abordate, formele — componistice, dar și organizatorice, ale vieții de concert — cele mai potrivite momentului. Este știut că marile opere au răspuns cel mai bine aspirațiilor celor mulți ; nu e normal ca realele contribuții critice să se situeze pe aceeași linie, să militeze pentru orientarea creației spre ceea ce este esențial, definitoriu în viața societății noastre ?
★Am căutat în cadrul acestei anchete să aducem în dezbatere cîteva aspecte ale raportului dintre cre'îție și auditoriu. Este un subiect cară ya sta, credem, în atenția api<ț wf-tei Adunări generale a compozitorilor;, și muzicologilor, dată fiind importanța lui în dezvoltarea vieții noastre artistice.

sibilitatea acestui public, căruia E- nescu i-a dedicat căldura și forța geniului său. Or, a observat el, multe dintre lucrările create în ultimii ani fac parcă abstracție de cerințele publicului nostru, de bunele tradiții ale muzicii românești. Desigur, un compozitor nu-și poate „modela" inspirația, elanurile, urmărind formule de succes sau o accesibilitate exterioară. Cred însă că se cedează uneori prea ușor la presiunile diferitelor curente sau tendințe care se îndepărtează de specificul etern al artei muzicale ; conținutul emoțional. Virtuozitatea pur tehnică poate stîrni admirația îndreptățită a specialiștilor, dar epoca tehnicii poate justifica cere- bralizarea creației muzicale pînă la golirea ei de orice sentiment, pînă la tăierea punților de legătură cu marele public ? Nu mă grăbesc să dau un răspuns, dar decalajul care apare între a- ceastă linie a creației și auditoriu impune, cred, și prin simpla lui existență, un răspuns precis. Pe de altă parte, aș vrea să constat neglijarea unor genuri de largă popularitate : opera și uvertura de concert, de pildă, ca să nu mai vorbesc despre muzica de mase — genuri care, dacă ar fi abordate de compozitorii noștri cei mai prestigioși, ar contribui la accelerarea educației muzicale a unui public mereu mai larg.Decalajul dintre o seamă de lucrări contemporane românești și receptivitatea publicului a fost relevată și de dirijorul Nicoîae Boboc, directorul Operei din Timișoara. El a observat însă că nu este suficient a fi constatată situația de fapt, ci sînt necesare o serie de acțiuni capabile să acrediteze cele mai valoroase lucrări din patrimoniul original. „De la pupitrul dirijoral am prezentat, înainte de concert, două lucrări de Aurel Stroe. Succesul de care s-au bucurat mă face să socotesc că și explicarea lor anterioară a. fost binevenită. Această participare a dirijorului nu trebuie considerată ca deplasată. Există exemple ilustre (Stokovski, pianistul Cortot), muzicieni un titlu de onoare publicului lucrările _____ r_______  _ _ce n-am încerca și la noi să încetățenim obiceiul ca muzicologi de prestigiu și chiar compozitorii să a- pară în fața sălii înaintea concertului. pentru a dialoga cu publicul despre lucrările care se vor cînta ?“ Interlocutorul a arătat. în continuare. că efortul organizatoric, pe multiple planuri, poate fi decisiv în acțiunea de răspîndire și promovare a creației originale. în procesul de educare muzicală a publicului. în timp ce la Arad și Reșița. Filarmonica timișoreană are stagiuni permanente, la Lugoj — localitate cu vechi tradiții muzicale — acest lucru n-a fost posibil, cu toate insis-

Cu prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea marelui nostru 
pictor Ștefan Luchian, la Muzeul de 
artă din Constanța au fost expuse 
numeroase lucrări valoroase din 
creația artistului. în instituții, la 
cluburile marilor întreprinderi și în 
școlile din cuprinsul județului au 
avut loc, de asemenea, expuneri și 
simpozioane, în cadrul cărora au 
fost prezentate aspecte din viața și 
creația pictorului și filmul „Ștefan 
Luchian", realizat de studioul „Ar 
lexandru Sahia".

Duminică începe ediția 1968—196' 
a tradiționalei manifestări cinei»,, 
tografice de masă — Festivalul Mi
mului la sate. El se va desfășura 
în două etape: prima între 1—31 
decembrie 1968 și a doua între 5 ia
nuarie — 2 februarie 1969, pe par
cursul cărora vor fi asigurate pro
iecții de filme în toate localitățile 
sătești.

Simbătă, tn sala „Victoria" din 
Iași a avut loc vernisajul expozi
ției de artă plastică interjudețeană. 
Participă 60 de artiști din județele 
Iași, Bacău, Neamț și Suceava, care 
prezintă circa 160 de lucrări inspi
rate din realitatea contemporană șl 
preocupările oamenilor din această 
parte

care își făceau din a prezenta interpretate. Delentina Masslnl ; • Soliști de muzică ușoară : George Răpcău ; 0 For
mația „Sincron' ; ® Azi la vînătoare — film ; 0 Cu Hemingway la Pam- 
poluna. In jurul orei 18,00 hochei : U.R.S.S. — Canada. Transmisiune 
de la Moscova (repriza III-a). 18,30 — Magazin duminical — continuare. 
19,00 — Telejurnalul de seară. Secvențe filmate — Alba Iulia 19,40 — 
Handbal feminin : România — Iugoslavia (repriza a II-a) 20,00 — Pro
gram folcloric susținut de Ansamblul din comuna Stoicănești-Olt. 20,30 — 
„Perfectul simplu... perfectul compus..." — emisiune de televarletăți. 21,30 
— Filmul artistic : „Darul de nuntă" 23,00 — Telejurnalul de noapte. 
23,15 — închiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL H

dustria azotului, sinteza a- cidului sulfuric, oxidarea alcoolului metilic în alde- hidă formică, sinteza etilen- oxidului. Ele vor permite fabricarea (prevăzută initial în 1971—1972) a acestor catalizatori care în prezent se importă și vor aduce importante economii valutare. Rezultate pozitive au fost obținute, de asemenea, în procesele de preparare a catalizatorilor pentru reformarea benzinelor, a aluminelor catalitic active, a ca-

eatalizatorllor, alături de alte probleme de importantă majoră pentru economia națională, este considerată ca o sarcină prioritară, finanțarea acestor investigații urmînd a fi asigurată prin constituirea, în viitorul apropiat, a unui „buget al științei".Atenția permanentă acordată de conducerea de partid și de stat, condițiile favorabile create și în a- cest domeniu prin ansamblul de măsuri adoptate

telor de investigație șl a bazei materiale, la dificultăți în coordonarea și di- rectivarea tematicii. Eficiența maximă în cercetarea fundamentală orientată, ca și în cea de dezvoltare, presupune, alături de o bază materială adecvată, elaborarea unei concepții unitare, o organizare științifică respectînd principiul unei strînse legături între rezultatele de laborator și aplicația lor industrială. Consider de aceea de bun

proceselor borator și lain cu cit si-

a țării.
(Agerpres)

catalitice din stații-pilot condiții industriale sînt atît mai necesare, cu este cunoscută lipsa de militudine dintre desfășurarea acestor procese la scări mici față de cele mari, „surprizele" ce pot interveni în reactorul industrial. Cercetările în domeniul catalizatorilor înregistra progrese mai rapide, dacă beneficiarii din industrie, marile combinate care folosesc ma-
ar mult

CERINȚE ALE CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL
CATALIZATORILOR
tallzatorilor pe bază de nichel. a catalizatorilor pentru oxidehidrogenare etc. Aceste cercetări vor fi definitivate pînă în 1970—1971, făcînd posibilă asimilarea în producție a încă talizatori.Alte rezultate cu original obținute cetătorii noștri au fost prezentate și Ia u- nele manifestări științifice internaționale, se referă la fundamentarea teoretică a preparării materialelor suport și a catalizatorilor, la studiul mecanismului catalizei eterogene, la geneza și natura centrelor active.De altfel, prin noua organizare a C.N.C.S.. cercetarea și producerea în tară a

5—6 cacaracter de cerși care

prof. dr. docent loan V. NICOLESCU
Universitatea București

în ultimul timp, ca șl necesitățile sporite ale economiei naționale în etapa actuală, îndeamnă însă la o examinare mai atentă a modalităților de optimă corelare a acestor investigații științifice cu asigurarea progresului continuu al industriei noastre. Se remarcă astfel, în primul rînd, că organizarea actuală a cercetărilor în mai multe centre geografic dispersate a dus la o „mărunțire" a for-

augur Inițiativa conducerii Ministerului Industriei Chimice de a analiza oportunitatea înființării nnui institut de cercetări aplicative și de dezvoltare în domeniul catalizei. Acest institut, sau alte unități de cercetare ar trebui să acorde întreaga atenție ramurii noi a tehnicii chimice, denumită „ingineria chimică a catalizei eterogene".Cercetarea, proiectarea și dezvoltarea transpunerii

siv catalizatorii ar sprijini în mod efectiv această activitate. Precizarea condițiilor optime de exploatare, verificarea activității și a „vieții" unui catalizator fabricat la noi pentru prima oară sau de tip nou, necesită, după cum este știut, experimentări și în reactoare semiindustriale sau industriale, integrate în circuitul instalației.Sprijinirea pe această cale a finalizării și punerii în valoare a rezultatelor cercetării ar grăbi introducerea în producție a unor catalizatori românești. Vor fi evitate astfel situații în care se întîrzie — cu anii — experimentarea industrială și producția unor ca-

talizatori cu tehnologii studiate, cu suficiente verificări la nivel de stație-pilot și chiar semiindustrial. Este cazul asimilării în producție a catalizatorilor mai înainte menționați, pentru care încă din 1965 colegiul M.I.Ch. și-a dat avizul privind elaborarea proiectului pentru fabricarea lor în țară. Traducerea în fapt a acestei hotărîri, pe lîngă importante economii de valută, ar contribui și la perfecționarea altor tipuri și varietăți de catalizatori. Este știut doar ritmul vertiginos în care știința și tehnica mondială furnizează noi și noi perfecționări și în acest domeniu, situație care ne obligă să tindem spre continua depășire 
a rezultatelor obținute.Deosebit de eficientă ml se pare, în acest sens, Pînă la organizarea unor unități centrale de cercetare, constituirea de colective complexe, formate din specialiști capabili să cuprindă multiplele aspecte impuse de cercetarea competentă a catalizatorilor și a proceselor catalitice. Mă refer la experimentatori. teoreticieni și tehnologi, specialiști din fizica solidului, spectroscopie, raze X, proiectant!, economiști etc. Organizat pe bază de contracte și convenții, un astfel de colectiv. subordonat de pildă C.N.C.S.-ului sau unei instituții centrale de cercetare. ar avea posibilitatea să utilizeze în comun baza materială existentă, și-ar concentra investigațiile asupra unui număr restrîns de catalizatori și procese catalitice, și anume cele care prezintă un interes deosebit pentru e- conomia noastră, avînd totodată implicații majore în dezvoltarea bazei teoretice a catalizei eterogene.Se poate lua. de asemenea. în considerare și necesitatea formării unui număr mai mare de specialiști. prin înființarea unei secții de specializare profilată pe studiul catalizatorilor și al catalizei eterogene, în cadrul institu

țiilor de învățămînt superior.în prezent, fabricăm catalizatori mai ales pentru satisfacerea nevoilor specifice unor grupe restrînse de unități industriale (la Combinatul de cauciuc sintetic din orașul Gh. Gheorghiu-Dej, la Combinatul chimic din Craiova). Este bine ca, în continuare, perfecționarea tehnologiilor actuale, precum și noile tipuri de catalizatori care vor aproviziona pe beneficiarii respectivi, să se realizeze tot în cadrul acestor unități. întrucît sortimentul se cere diversificat după necesitățile celorlalte sectoare industriale — instalațiile actuale. cît și altele care vor intra în funcțiune pînă în 1975, vor tipuri de tre care producție Consider aceștia să se fabrice într-o unitate specializată. Experiența necesară fabricării catalizatorilor !n țară o putem căpăta numai... fabrieîndu-i. O fabrică specializată, dotată cu un laborator tehnologic și cu posibilități de a experimenta prepararea a diferite tipuri de catalizatori ar asigura o dată cu producția proprie și perfecționarea fabricației, realizarea unor noi tipuri cu eficiență economică sporită. Să nu uităm că în tehnologiile achiziționate de peste hotare costul brevetelor pentru utilizarea și fabricarea catalizatorilor reprezintă a- desea 10—15 la sută din valoarea globală a Instalației. Dînd amploarea cuvenită cercetării de dezvoltare, avem pe deplin capacitatea ca, într-un viitor apropiat, să furnizăm nu numai catalizatorii și tehnologiile necesare economiei naționale, dar — prin corelarea cercetărilor fundamentale cu perfecționarea și originalitatea tehnologică — să producem și pentru export, în condiții de înaltă competitivitate.

utiliza peste 35 catalizatori, din- majoritatea cu de mic tonaj, că ar fi util ca
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încheierea seminarului studențesc 
„Socialismul și democrația^Lucrările seminarului studențesc democrația socialistă și libertatea „Socialismul și democrația", orga- umană, aspecte ale relației dintrenizat de Universitatea din București și Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților, s-au încheiat. La seminar au participat studenți de la facultățile de drept, istorie și filozofie din București, Cluj și Iași.în cadrul acestei reuniuni științifice studențești au fost prezentate comunicări pe teme ca : Constituția Republicii Socialiste România — cadru principal al democrației în țara noastră, justiția — mod de apărare a democrației socialiste,

democrația socialistă și creația de valori, democrația socialistă și viața universitară.în încheierea lucrărilor seminarului, tovarășul Paul Niculescu- Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a vorbit studenților și cadrelor didactice prezențe despre unele preocupări actuale ale partidului nostru.(Agerpres)
Lucrările Comisiei
economico-financiare

a Marii Adunări NaționaleSîmbătă a avut loc, la Palatul Marii Adunări Naționale, ședința Comisiei economico-financiare a Marii Adunări Naționale, prezidată de tov. Aurel Vijoli, președintele
comisiei, în legătură cu proiectele de legi înscrise pe ordinea de zi a actualei sesiuni, de competența comisiei.Lucrările comisiei continuă.(Agerpres)

COMUNICAT
fill APARUT:

în Capitală au început sîmbătă dimineața lucrările Sesiunii științifice consacrate sărbătoririi semicentenarului unirii Transilvaniei cu România, organizată de Academia Republicii Socialiste România, Institutul de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., Ministerul învățămîntului. Academia de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al P.C.R. șl Academia Militară Generală.Iau parte conducători de instituții centrale, academicieni, profesori universitari, generali și ofițeri, istorici, cercetători științifici, militant! pentru unire și participant la Adunarea națională de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918.Cuvîntul de deschidere a sesiunii 
a fost rostit de acad. Miron Nico- lescu, președintele Academiei.In continuarea lucrărilor au fost prezentate comunicările: „Unirea Transilvaniei cu România, împlinire a unui îndelungat proces de dezvoltare istorică a poporului român" — de acad. Constantin Daicoviciu, directorul Institutului de istorie șl arheologie din Cluj ; „Anul 1918 în Europa. Prăbușirea imperiului habs- burgic și eliberarea națională a popoarelor din sud-estul european" — de Ion Popescu-Puțurl, directorul Institutului de studii istorice șl social-politice de pe lîngă C.C. al

Cronica
zilei

PLECAREA MINISTRULUI 
INDUSTRIEI AL NORVEGIEISîmbătă dimineața a părăsit Capitala ministrul industriei al'Norvegi- ei, Sverro 'Valter Rostoft, care, la invitația rr nistrului comerțului exterior al Republicii Socialiste România, a făcut o vizită în țara noastră. Oaspetele a fost însoțit de consilieri șl experți. La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, au fost prezenți Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, precum și Egil Ulstein, ambasadorul Norvegiei la București.★L« recentul congres al Societății de gerontologie din S.U.A. de la Denver, dr. Alexandru Ciucă, șeful secției de cercetări sociale din Institutul de geriatrie din București, a fost ales membru titular al acestei societăți pentru contribuția sa științifică la dezvoltarea gerontologiei sociale. *Tovarășul Ion Iliescu, prim-secre- tar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, ministru pentru problemele tineretului, a primit delegația Organizației tineretului socialist „Die Falken", din R. F. a Germaniei, condusă de Klaus Flegel, pre- lintele organizației, care, la invit.' C.C. al U.T.C., face o vizită în noastră. La primire a participat .. . sile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C. Sîmbătă la amiază, tovarășul Ion Iliescu a oferit un dejun în cinstea oaspeților.★La Institutul de petrol, gaze și geologie din București s-a deschis sîmbătă ediția 1968—1969 a cursului internațional post-universitar de perfecționare a specialiștilor în domeniul rafinării petrolului și industriei petrochimice, organizat de Comisia B națională a Republicii Socialiste România pentru U.N.E.S.C.O. și Ministerul învățămîntului, pentru tineri absolvenți ai institutelor de specialitate din mai multe țări, membre ale U.N.E.S.C.O. Cursul, alcătuit din expuneri teoretice, predate de profesori universitari din învățămîntul nostru superior și de specialiști cu îndelungată experiență în producție și lucrări practice, va dura pînă în luna octombrie 1969.★Delegația Organizației pionierilor din R.D. Germană, condusă de Jochen Chowanski, președintele Organizației pionierilor „Ernst Thăl- mann" din regiunea Schwerin, care ne-a vizitat tara la invitația Consiliului Național al Organizației Pionierilor, a părăsit Capitala, îndrep- tîndu-se spre patrie. (Agerpres)
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Aniversarea unirii Transilvaniei cu România prilejuiește tn continuare, 
in întreaga țară, numeroase mani
festări culturale.

o Sîmbătă a avut loc la CLUJ o 
sesiune de comunicări științifice a 
filialei Academiei, Universității „Ba
beș-Bolyai" și Institutului de studii 
istorice și social-politice. Personali
tăți de seamă ale vieții științifice 
clujene au susținut comunicări care 
au abordat multilateral problemele 
legate de constituirea statului națio
nal unitar român. La casa de cultură 
a studenților a avut loc, de aseme
nea,. simpozionul „Adunarea națio
nală de la Alba Iulia din 1 decem
brie 1918", iar la biblioteca centrală 
universitară din Cluj s-a deschis ex
poziția documentară „Unirea Tran
silvaniei cu România 1918“.• Centrul de istorie, filologie și

etnografie al Academiei, in colabo
rare cu filialele societăților istorice 
și filologice din CRAIOVA și revis
tele „Ramuri" și „Luceafărul", au 
organizat o amplă manifestare cul
turală, în cadrul căreia au fost sus
ținute comunicări științifice pe di
verse teme legate de unire.

o La Teatrul de Stat „Victor Ion 
Popa" din BlRLAD, un numeros pu
blic a participat la un simpozion 
științific, în cadrul căruia cadre di
dactice au prezentat o serie de co
municări.• La Casa de cultură din TR. SE
VERIN a fost deschisă o expoziție 
de fotografii, facsimile, cărți și documente. în aceeași zi, în 12 localități din județul Mehedinți s-au ținut 
expuneri și au fost prezentate pro
grame artistice dedicate istoricului 
eveniment.

P.C.R. ; „Prăbușirea Imperiului habsburgic și legitimitatea formării statelor succesorale naționale" — de prof. univ. Miron Constantinescu, adjunct al ministrului învățămîntului ; „Revoluția din Octombrie și intensificarea procesului de formare a statelor independente în centrul șl sud-estul Europei" — de dr. Augustin Deac, director adjunct al Institutului de studii istorice și social- politice de pe lîngă C.C. al P.C.R. ; „Mișcarea socialistă din România și realizarea unirii Transilvaniei cu România" — de conf. univ. Vasile Ionescu de la Academia de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al P.C.R. și Ion Iacoș, șef de sector la Institutul de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R. ; „Tradiții ale luptei comune româno-maghiare împotriva exploatării sociale și dominației habsburgice" — de prof, univ. Ladlslau Banyai, de la Universitatea din București ; „Convocarea și desfășurarea adunării de la Alba Iulia" — de prof. univ. dr. docent St. Pascu, rectorul Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj ; „Poziția Partidului Național Român față de actul unirii" — de dr. Mu- șat Mircea și dr. Vicențiu Piucă ; „Populația germană și unirea Transilvaniei cu România" — de prof, dr. docent Carol Gollner, șef de sector la Secția de științe sociale din Sibiu a Academiei ; „Viața politică din România după unirea din 1918. Dezvoltarea mișcării revoluționare și crearea Partidului Comunist Român" — de conf. univ. Aron Petric, prorector al Academiei de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu" ; „Progresul social-economic al României socialiste — temelia dezvoltării multilaterale a întregului nostru popor" — de conf. univ. dr. A. Negucioiu, prorector al Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj ; „Unitatea și frăția oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate în procesul formării societății socialiste" — de prof. univ. dr. Petre Constantin, prorector al Academiei de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu", și conf. univ. Sergiu Tamaș. de la Academia de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu" ; „Unirea din 1918 reflectată în literatura română" — de Șerban Ciocu- lescu, membru corespondent al Academiei.Lucrările sesiunii științific® continuă. (Agerpres)

C. Dobrogeanu-Ghe- 
rea; Scrieri social-poli
tice. Colecția „Mica Bi
bliotecă de Istorie'.

mica niBLicrrecÂ or- istcais^

mMMM ,, pcwr«^_ 4

y >% . -Ji aLucrarea, apărută sub egida 
Institutului de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al 
P. C. R-, cuprinde un studiu in
troductiv de Damian Hurezea- 
nu, care prezintă personalitatea și activitatea teoretici și politică a lui C. Dobrogeanu-Ghe- 
rea, precum și o culegere se
lectivă a scrierilor social-poli
tice ale acestui eminent gîndi- 
tor socialist.

Adunarea naționala de 
la Alba Iulia -1 decem
brie 1918

&
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cu privire la cea de-a XXXVII-a ședință 
a Comitetului Executiv al Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc
între 25 și 28 noiembrie 1968 a avut loc la Moscova cea de-a XXXVII-a ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. La ședință au participat reprezentanții țărilor membre ale C.A.E.R. în Comitetul Executiv : T. Țolov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, F. Ha- mouz, vicepreședinte' al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, G. Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, D. Gombojav, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, P. Jaroszewicz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, G. Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, A. Apro, vicepreședinte al Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Ță- rănesc Ungar, M. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.La ședința Comitetului Executiv 

a participat, în conformitate cu Convenția dintre C.A.E.R. și guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, A. Grlicikov, membru al Vecei Executive Federale.Ședința Comitetului Executiv a fost prezidată de G. Weiss, reprezentantul Republicii Democrate Germane, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. D. Germane.La ședință a fost examinat șl adoptat raportul Comitetului Executiv cu privire la activitatea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc între sesiunile a XXI-a și a XXII-a și principalele ei direcții și sarcini pe perioada imediat următoare.

Comitetul executiv a aprobat planul său de lucru pe anul 1969, în care sînt incluse probleme care determină principalele direcții și conținutul activității organelor consiliului pe anul viitor.La ședința Comitetului Executiv s-a examinat raportul Comisiei permanente C.A.E.R. pentru transporturi cu privire la situația șl problemele dezvoltării transporturilor de călători între țările membre ale C.A.E.R. Comitetul Executiv a adoptat raportul și activitatea desfășurată de Comisie cu privire la îmbunătățirea transporturilor internaționale de călători și a adoptat o serie de recomandări îndreptate spre satisfacerea mai deplină a nevoilor cres- cînde ale populației din țările membre ale C.A.E.R. în domeniul transporturilor internaționale și spre asigurarea creșterii continue a nivelului de deservire a călăto- t rilor.Comitetul Executiv a examinat și a adoptat propuneri privind e- xaminarea unor probleme economice generale (de comerț exterior și financiare), menite să contribuie la îmbunătățirea în continuare a specializării și cooperării în producție, precum și alte probleme ale colaborării economice și tehni- co-științifice, făcînd recomandări corespunzătoare.în legătură cu solicitarea Vecei Executive Federative a Iugoslaviei, Comitetul Executiv a fost de acord cu lărgirea colaborării R.S.F.I. în cadrul C.A.E.R. în domeniul industriei de petrol și gaze.Ședința Comitetului Executiv s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie frățească, deplină înțelegere reciprocă și unanimitate de păreri.

VIOREL MORARU Șl MICHEL CRAUSTE DESPRE:

SPORT
HANDBAL FEMININ

ADUNAREA ■ 
NAȚIONALA 
DE LA 

f ALBA IULIA
«(b" V, ' S-K* ' ' 'zLucrarea, aparținînd lui I. 

Gheorghiu și C. Nuțu, apare în cinstea aniversării a 50 de ani de 
la unirea Transilvaniei cu Româ
nia.

România în sud-estul
Europei (1848-1886).

ÎNTOARCEREA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE RĂDULESCU DE IA MOSCOVA

MECIUL DE RUGBI ROMANIA - FRANȚAnituri, forma încă ne
edificatoare manifes
tată în ultimele par
tide internaționale, 
cunoscut fiind și fap
tul că francezii sînt 
în perioada de pregă
tire pentru „Turneul 
celor 5 națiuni", că
ruia îi acordă dlntot- 
deauna principala im
portanță".Meciul de România — este privit cuspecție însă și cu încrederea cuvenită și de rugbiștii francezi. Iată, pe scurt, aprecierile lui Michel Crauste, publicate în ziarul „L’Equipe" :

„Rugbiul românesc 7 
Este o problemă 
care

încheierea 
unor contracte 
între rectori 
si student!
5 5în prezent, potrivit noii legi privind învățămîntul în țara noastră, studenții anului I de la cursul de zi încheie cu rectorul, ca împuternicit al statului, un contract prin care statul își asumă obligația de a asigura studentului condiții adecvate de învățămînt, iar studentul obligația de a respecta normele de activitate și de comportare universitară și de a efectua un stagiu de 2—3 ani la locul de muncă la care va fi repartizat.Printr-un recent decret al Consiliului de Stat se prevede încheierea de contracte similare și pentru studenții înscriși anul acesta la învățămîntul de zi în anii II și următori, cu excepția celor din ultimul an de studiu.Măsurile luate corespund întru totul cerinței ca studenții să desfășoare în perioada studiilor o activitate susținută, iar după absolvire o muncă rodnică în locurile unde este nevoie de ei, care să justifice eforturile făcute de stat pentru pregătirea lor. După cum se știe, în țara noastră învățămîntul superior este gratuit pentru toți cetățenii, studenților le sînt asigurate condiții optime de studii și viață, peste 63 la sută primesc burse, locuiesc în cămine și iau masa la cantine.în toate centrele universitare, acțiunea de încheiere a contractelor este pe cale de încheiere.

Au mai rămas doar cîteva ore pînă cînd echipele naționale de rugbi ale Franței și României vor începe cea de-a 16-a lor confruntare directă. A- cest adevărat eveniment sportiv este așteptat — la noi în țară ca șl în Franța — cu o justificată curiozitate, dat fiind faptul că, indiferent de rezultatele propriu-zise, celor două furnizat de dată dispute înalt grad de spectaculozitate tehnică, de o bună ținută sportivă.Pronosticurile, a- precierile de anticipație asupra meciului, asupra „punctelor forte", ca și asupra celor slabe ale celor două reprezentative sînt destul de numeroase și totodată diferite. în avancronica noastră am găsit potrivit să dăm cuvîntul unor foști sportivi de mare reputație în rugbiul internațional, de altfel foști pînă de cu- rînd componenți ai echipelor naționale respective: francezul 
Michel Crauste și românul Viorel Moraru.

„Șansele noastre sînt 
cel puțin egale cu ale 
francezilor — este de 
părere maestrul eme
rit al sportului Viorel Moraru. Exprimîn- 
du-mi optimismul, 
vreau să-l și argu
mentez. Desigur, do
rința de a face un 
joc bun în fața fran
cezilor și chiar de a-i 
învinge a aparținut și 
celor din generația 
mea. Rugbiul galic 
este de fapt rugbiul- 
etalon în Europa și de 
fiecare dată pentru 
noi confruntarea a- 
ceasta a fost prilej de 
mari emoții, uneori 
de insuccese dar — 
de ce n-as spune-o 7 
și de satisfacții.

tn ciuda unor ava- 
rențe, echipa noastră

tehnice rugbiștii țări au fiecare de un

are la această oră cel 
puțin aceleași șanse cu 
ale francezilor. Nu se 
poate contesta, fireș
te, că oaspeții au o 
superioritate tehnico- 
tactică, un plus de 
experiență, mai multă 
imaginație în ofensi
vă. Meciul de acum 
însă este deschis ori
cărui rezultat. în ba
lanța șanselor noas
tre cîntăresc favo
rabil — cel puțin a- 
ceasta este părerea 
mea și mi-ar face 
plăcere să • nu fiu 
dezmințit de desfășu
rarea evenimentelor — 
abilitatea trio-ului 
primitorilor la tușă 
(Demian, Țuțuianu, 
Șerban), perechea 
mijlocașilor (Florescu 
— Dragomirescu), ca și perechea centrilor 
(Irimescu, Wusek), o- 
mogenitatea întregii 
formații, pe de o par
te. Pe de altă parte, 
cele cîteva carențe 
existente la ora ac
tuală în echipa fran
ceză : alcătuirea ete
rogenă, insuficientul 
rodaj al actualei gar-

Bucureștiului"

(Agerpres)

astăzi Franța circum-

STADIONUL 
„23 AUGUST", 

ORA 14 
Echipele

FRANȚA: Noble,Yachvili, Esponda — Dauga, Cestei — Car- răre, W. Spanghero, Dutin — Pugăt, Paries — Maso, Ruiz, Bonal, Silliăres — Magois.
ROMANIA: Dinu,Iorgulescu, Stoica — Țuțuianu, Șerban — Ciobănel, Demian, Rășcanu — Florescu, Dragomirescu — Irimescu, Wusek, Suciu, Coravu — Dăiciulescu.Arbitru: Joseph(Țara Galilor).MECIUL ROMANIA 

B — POLONIA ARE 
LOC PE TERENUL 
DIN PARCUL CO
PILULUI. DE LA 
ORA 10.

pe 
n-am înțeles-o 
niciodată. Am 

impresia că 
principalul constă în 
a găsi mijloacele 
pentru a-i putea face 
pe băieții noștri să 
se concentreze îna
intea unui meci cu 
românii la fel cum 
o fac înaintea con
fruntărilor 
tanicii. cu sud-afri- 
canii sau 
zeelandezii. O singură 
dată, în 1957, fran
cezii au jucat într-a- 
devăr bine contra ro
mânilor. A fost însă 
un caz izolat. Atunci 
românii au încercat să 
atace și noi i-am 
contrat...îi consider, firește, mai puțin redutabili 
decît britanicii. Dar 
din cauză că dețin o 
condiție fizică superi
oară, din cauză că au 
un foarte bun ioc de
fensiv, pe români e 
uneori mai greu să'-i 
învingi decît pe bri
tanici, care sînt ceva 
mai romantici...".Două opinii a căror competentă nu poate fi pusă la îndoială. Dar ne-ar plăcea să credem că rugbiștii noștri vor confirma pe terenul de joc optimismul fostului lor căpitan și antrenor, Viorel Moraru.

cu bri-
cu neo-

I. D.

La fotbal, ultima etapăAstăzi se desfășoară jocurile ultimei etape a turului campionatului diviziei A la fotbal. In Capitală se dispută un singur meci, Progresul București — Farul Constanța, programat pe stadionul cepe re de la ora 12,00, dere la partida internațională de rugbi România—Franța.In țară au loc următoarele partide : Politehnica Iași — 'Petrolul Plo-
„23 August" cu în- în deschi-

• • oieștl ; U.T. Arad — Universitatea Cluj ; Crișul Oradea — Vagonul A- rad ; Dinamo Bacău — Steaua București ; F. C. Argeș — A.S.A. Tg. Mureș ; Jiul ~ ' reștî.Meciul versitatea tru luni, 2 decembrie (stadionul Dinamo, de la orele 14).
Petroșenj — Rapid Bucu-Dinamo București — Uni- Craiova a fost amînat pen-

Penultima zi a întrecerilor a avut darul să desemneze, cu mare probabilitate, echipa învingătoare a turneului : victoria handbalistelor din R. D. Germană asupra reprezentantelor țării noastre (scor 8—6) le-a deschis oaspetelor drum liber spre cucerirea trofeului pus în joc (este greu de presupus că azi formația de tineret a României va putea realiza un scor favorabil în fața sportivelor germane). Deși s-a apărat mulțumitor, prima noastră echipă a făcut incredibile și repetate greșeli în atac (unde Băicoianu a fost o adevărată „campioană"), ratînd numeroase ocazii și — iar I ț— 4 lovituri de la 7 m. Cel mai frumos meci al reuniunii l-au furnizat echipele Iugoslaviei și U.R.S.S. în vervă deosebită, handbalistele iugoslave au învins detașat formația Uniunii Sovietic» cu 19—11. în deschidere, selecționata de tineret a țării noastre a trecut pe lîngă o bună ocazie de a realiza un rezultat valoros în compania echipei R. P. Ungare. Neatenția din final face însă ca victoria să revină oaspetelor cu 10—9.Azi, începînd de la ora 16.45, au loc ultimele meciuri: U.R.S.S.—Ungaria ; România tineret—RJJ.G. și România—Iugoslavia.
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Elaborată în mare parte pe 
, baza unor documente inedite de
■ arhivă din țară și străinătate,
■ lucrarea lui N. Ciachir scoate 
• tn relief contribuția poporului

român la .lupta dusă în comun 
de popoarele balcanice pentru 
eliberarea de sub jugul străin și 
formarea de state naționale, po

litica externă a României în 
sud-estul Europei în preajma 
izbucnirii și după războiul de 
independență din anii 1877—1878.

HOCHEI

România-Polonia 43Echlpa reprezentativă română a învins ieri seara puternica formație a Poloniei cu 4—3. Jucînd neașteptat de bine în primele două reprize. hocheiștii români și-au dominat adversarii, înscriind nu mai puțin de patru goluri fără a primi vreunul I Punctele au fost marcate în ordine de Calamar. Varga, Bașa și Pană. In cea de-a IlI-a repriză polonezii au avut o revenire puternică, înscriind trei goluri prin Ko- morski și Jentara (2).Astăzi, de la ora 18, tot pe patinoarul din parcul „23 August", loc partida revanșă.
FOTBAL-JUNIORI

BUCUREȘTI - ANKARA

are

0-1me-Ieri, la Giurgiu s-a disputat ciul amical de fotbal dintre selecționatele de juniori ale orașelor București și Ankara. Victoria a revenit oaspeților cu scorul de 1—0 (1—0) prin golul marcat de Oz- kaynak.

Sîmbătă dimineața s-a înapoiat în Capitală, venind de la Moscova, tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentant permanent al Republicii Socialiste România în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, care a participat la cea de-a 37-a ședință a Comitetului Executiv C.A.E.R.La sosire, în gara de nord,

erau prezenți tovarășii Gh. Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de miniștri, Virgil Pîrvu, ministrul finanțelor, Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, conducători ai unor instituții economice centrale, precum și I. S. Ilin, însărcinatul cu afaceri ad-in- terim al Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)
Plecarea delegațiilor armatelor statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia care 
au luat parte la Consfătuirea de la BucureștiSîmbătă a părăsit Capitala mareșalul Uniunii Sovietice, I. I. Ia- kubovski, comandantul suprem al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, și generalul de armată S.M. Ștemenko, șeful de stat major al Forțelor Armate Unite. La plecare, pe aeroportul Băneasa, au fost conduși de generalul-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate, generalul-colonel Ion Gheorghe,

prim-adjunct al ministrului forțelor armate, șeful Marelui Stat Major.A fost de față I. S. Ilin, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București.în zilele de 29 și 30 noiembrie au părăsit Capitala și delegațiile militare care au luat parte la consfătuirea anuală a statelor participante la Tratatul de la Varșovia.
Conferința națională 
de tehnică minieră

LISTA DE ClȘTIGURI 
la depunerile pe obligațiunile 

C. E. C. cu cîștiguri

Sîmbătă, la sala mică a Palatului s-au închis lucrările Conferinței naționale de tehnică minieră, organizată de Ministerul Minelor, Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor și Consiliul Național al Cercetării Științifice.Specialiștii români și cei din R.S. Cehoslovacă, R.F. a Germaniei și R.P. Polonă, care au participat la lucrările conferinței, au dezbătut probleme legate de activitatea tehnico- științifică desfășurată în industria minieră, precum și căile de dezvoltare a tehnicii miniere.

Cuvîntul de închidere a fost rostit de Bujor Almășan, ministrul minelor.
★Sîmbătă s-au încheiat la Sinaia lucrările unei conferințe naționale privind construcția, modernizarea și întreținerea drumurilor. Timp de trei zile, oameni de știință și practicieni au analizat în mod critic realizările noastre, comparativ cu ceea ce s-a obținut mai bun pe plan mondial în acest domeniu, în scopul ridicării activității sectorului respectiv la nivelul cerințelor actuale. (Agerpres)

TRAGEREA LA SORȚI DIN 30 NOIEMBRIE 1968

vremea
Ieri în țară : vremea s-a menținut rece și cețoasă. Cerul a fost variabil, pe alocuri mai mult senin. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura aerului la ora 17 oscila între minus 3 grade la Toplița și 10 grade la Ora- vița.
Timpul probabil pentru 2, 3 șl

4 decembrie. In țară : vreme în general umedă, cu cerul mai mult acoperit. Vor cădea precipitații sub formă de burniță și ploaie slabă, iar în nordul țării și regiunea de munte lapoviță și ninsoare. Vînt potrivit. Temperatura în scădere în nordul țării. Minimele vor fi cuprinse între minus 5 și 5 grade, iar maximele între 1 și 11 grade. Dimineața ceață. în București : vreme în general umedă, cu cerul mai mult acoperit. Precipitații sub formă de burniță și ploaie slabă. Temperatura ușor variabilă, dimineața și seara ceață.
DE LAAdministrația Asigurărilor de Stat anunță că la tragerea de amortizare a asigurărilor mixte de viată din 30 noiembrie 1968, au ieșit următoarele opt corhbinații de litere :

R. K. B.: O. V. A.; E. T. W.; 
W. F. F. ; K. W. T. ; I. N. E. ț 
J. K. S.; H. E. Z.

ADASToți asigurații care au polițele în vigoare și au trecute în ele una sau mai multe din aceste combinații ale căror litere sînt înscrise în ordinea ieșirii la tragere, se vor prezenta la unitățile ADAS, pentru a-și primi sumele cuvenite.

mărul gurilor
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Valoarea cîștigurilorKO MSU 4-> rt «£<£o L§ ° o sQ.1 12744 14 100 000 100 0001 12642 15 75 000 75 0001 05878 02 50 000 50 0001 25315 10 25 000 25 0001 02815 17 10 000 10 0001 19699 31 5 0001 10739 41 5 0001 33298 33 5 0001 28505 49 5 0001 18357 16 5 0001 49889 25 5 0001 40164 40 5 000 35 000«Jc.2E ow o
60 755 07 2 00060 649 14 2 00060 537 20 2 000 360 00060 897 47 100060 026 11 1 000 120 000600 70 46 800600 24 14 800600 88 08 800 1 440 0002 112 TOTAL: 2 215 000Cîștigurile revin. întregi, obligațiunilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2. 1/4 respectiv 1/8 din cîștigurile de mai sus. în valoarea cîștigurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor cîștigătoare.Plata cîștigurilor se face prin filialele C.E.C.



viața internațională
INTERESELE PĂCII SI SECURITĂȚII 

iili

ECOBESCU, ÎN COMITETUL POLITIC
NEW YORK 30 — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, 

transmite : In Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U. con
tinuă dezbaterile privind problemele dezarmării. In ședința de vi
neri dimineața a comitetului au luat cuvîntul reprezentanții Ro
mâniei, Filipinelor, Canadei și Ungariei.Reprezentantul României, ambasadorul Nicolae Ecobescu, după ce a subliniat însemnătatea atașamentului statelor la obiectivele O.N.U., a fidelității lor față de principiile și regulile elementare ale dreptului internațional. contemporan, a spus: Condiția determinantă pentru salvgardarea păcii și securității mondiale este eliminarea forței și a celei mai brutale expresii a el — războiul — ca mijloc de reglementare a diferendelor dintre state. Lupta împotriva forței și a războiului, răspundere primordială a tuturor țărilor, dictează întreprinderea unor măsuri efective pentru distrugerea mijloacelor înseși de ducere a războiului, înfăptuirea dezarmării. Soluția logică, ce se impune cu puterea evidenței, o constituie realizarea dezarmării generale, a dezarmării nucleare în primul rînd.Guvernul român, a spus vorbitorul, se pronunță în favoarea efectuării, paralel cu eforturile în direcția dezarmării generale, a unor măsuri parțiale cu caracter tranzitoriu, în vederea diminuării primejdiei războiului; interzicerea folosirii armelor nucleare și încheierea unei convenții internaționala în acest scop, ca o măsură de primă urgență, interzicerea experiențelor cu arme nucleare, crearea ds xona denuclearizate.N. Ecobescu a declarat, în continuare, că delegația română se pronunță și cu această ocazie pentru lichidarea bazelor militare străine, pentru retragerea trupelor de pe solul altor țări. Generatoare de tensiune și neliniște, prezența unor a- semenea baze și trupe pe teritoriul altor state are efecte nocive asupra situației internaționale în ansamblul ei. Totodată, delegația română se declară în favoarea interzicerii utilizării în scopuri militare a teritoriilor submarine situate în afara limitelor jurisdicției naționale, prin încheierea unui' instrument internațional corespunzător.Referindu-se la importanta problemă a garanțiilor, reprezentantul român a declarat că și nevoia urgentă de a soluționa .în mod 'Satisfăcător această . problemă se află în- tr-un raport de strînsă interdependență cu tratatul de neproliferare 

a armelor nucleare, 3tatele care prin tratat renunța la aceste arme fiind pe deplin îndreptățite să obțină garantarea efectivă ă, securității lor. De aici derivă înainte de toate necesitatea .ca puterile care dispun de arme nucleare să-și asume obligația solemnă, pe de o parte de a nu utiliza în nici o împrejurare armele nucleare împotriva . statelor care nu le posedă, iar pe de altă parte de a nu amenința niciodată aceste state cu folosirea lor.. Interzicerea recurgerii la forță sau la amenințarea cu folosirea forței este de altfel un principiu care, după o îndelungată experiență a omenirii, s-a impus printre postulatele fundamentale ale legalității internaționale. O învederează obligația ce revine statelor, în virtutea Cartei O.N.U., de a se abține să recurgă la folosirea forței, fie împotriva integrității teritoriale sau independenței politice a oricărui stat, fie în orice alt mod incompatibil cu scopurile Națiunilor Unite. Totodată, a relevat vorbitorul, acceptarea de către puterile nucleare a angajamentului de a nu recurge la amenințarea cu folosirea și la utilizarea armelor nucleare contra țărilor ce nu dețin asemenea, arme ar fi într-o perfectă concordanță cu stipulațiile Declarației cu privire la interzicerea folosirii armelor nucleare și termonucleare, adoptată de Adunarea Generală lâ 24 noiembrie 1961.Ca țară europeană, a ' subliniat ambasadorul N. Ecobescu, România acordă o importanță, deosebită realizării securității în Europa. Edifi
REPUBLICA AFRICA CENTRALĂ
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Pași pe calea dezvoltării
Situată la 600 de km. 

de Bangui, , capitala Re
publicii Africii Centra
le, localitatea Bâkouma 
nu figurează pe hărțile 
africane, fie ele chiar 
de dată mai recentă. 
Ieșirea din anonimat a 
acestei așezări se dato
rează descoperirii unui 
zăcămînt de uraniu. In 
vederea începerii, ex
ploatării au început să 
se amenajeze drumu
rile de acces. Paralel se 
construiește o uzină de 
îmbogățire a minereu
lui de uraniu și o cen
trală termoelectrică.

Valorificarea acestui 
zăcămînt este de natu
ră să contribuie la di
versificarea economiei 
Africii Centrale, con
centrată în prezent pe 
agricultură și exploatări 
forestiere. Singura ac
tivitate minieră din Re

publica, Africa Centrală 
a cbhstituit-o pînă în 
prezent extragerea dia
mantelor,. a căror- pro
ducție a crescut de 
șapte ori în anii inde
pendenței.

Preocupîndu-se de 
dezvoltarea economică, 
guvernul Africii Cen
trale a stimulat con
strucția de diverse în
treprinderi. Anul aces
ta au intrat în funcțiu
ne două fabrici: una de 
textile, în care lucrează 
o mie de muncitori, și o 
fabrică de produse ali
mentate. Tot în acest 
an a început construi
rea unei fabrici de 
montare a aparatelor 
de radio și a unei fa
brici de tricotaje.

Fabricile textile și de 
tricotaje vor folosi ca 
materie primă bumba
cul produs în țară. In

carea securității europene constituie, după convingerea guvernului român, una din problemele cele mai importante ale vieții politice a încercatului continent, care afectează prin consecințele sale întreaga situație internațională. Considerăm că' tuturor statelor europene le revine datoria de a acționa de o a- semenea manieră încît procesul destinderii să nu fie frînat, ci, dimpotrivă, încurajat și amplificat prin toate mijloacele, astfel încît toate popoarele Europei să-și poată valorifica potențialul lor creator, fără teama că munca lor pașnică va fi zădărnicită de conflicte și războaie. Relevînd marea importanță ce ar avea-o înfăptuirea unor măsuri de destindere militară pe acest continent, reprezentantul român s-a referit la Declarația de la București din 1966, care prevede, între altele, lichidarea bazelor militare străine, retragerea tuturor trupelor de pe teritoriile altor state în limitele frontierelor lor naționale, reducerea, în cadrul unor limite și termene puse de acord, a efectivelor forțelor . armate ale ambelor state germane, măsuri îndreptate spre îndepărtarea pericolului unul conflict nuclear, cum sînt crearea de zone denuclearizate, încetarea zborurilor avioanelor străine cu bombe nucleare deasupra teritoriilor statelor europene și a intrării îr. porturile acestor state a unor nave submarine și de suprafață străine cu arme nucleare la bord.Convinsă de faptul că realizarea unui sistem durabil de pace și securitate în Europa trebuie să fie rezultatul strădaniilor neobosite ale tuturor națiunilor continentului, România, a spus vorbitorul, își aduce propria sa contribuție la această operă, acționînd cu hotărîre pentru așezarea raporturilor interstatale pe baze noi, pentru eliminarea surselor de tensiune și animozitate care pot periclita pacea, pentru dezvoltarea colaborării pe toate planurile și continuarea dialogului, ca factor esențial al promovării încrederii și îmbunătățirii climatului politic- european.în încheierea intervenției sale, ambasadorul român Nicolae Ecobescu s-a referit la problema folosirii pașnice a energiei nucleare.
Stare de urgență la ColomboCOLOMBO 30 (Agerpres). — Guvernul Ceylonului a decretat vineri seara, ca urmare a grevei generale a funcționarilor publici, starea de urgență. Forțele de poliție au ocupat imediat diferite puncte strategice din capitala țării. Concomitent, nouă unități ale marinei și armatei terestre au fost puse la dispoziția înaltului comandament al armatei.Primul ministru interimar J. R. Jayewardene a anunțat că a luat
NOUL GUVERN JAPONEZTOKIO 30 (Agerpres). — In noul guvern japonez, prezidat de Eisaku Sato, a cărui listă a fost comunicată sîmbătă, au intrat un mare număr de oameni politici mai puțin cunoscuțl, ca rezultat al politicii de conservare a echilibrului între cele 12 fracțiuni ale partidului angajate în lupta pentru putere. Două posturi cheie, externele și finanțele, au fost ocupate de 

anul acesta s-a obținut 
o producție de bumbac 
cu 10.000 de tone mai 
mare decît în anul tre
cut.

Poziția geografică a 
țării, așezată în mijlo
cul continentului, fără 
nici o ieșire la mare, 
ridică unele greutăți în 
calea dezvoltării econo
miei-, ceea ce a deter
minat autoritățile să a- 
corde un interes sporit 
construcției de dru
muri. Un aeroport mo
dern a fost inaugurat în 
cursul acestei veri. Sînt 
cîteva fapte care atestă 
că în cei 10 ani de la 
proclamarea republicii 
această țară, cu o popu
lație de aproape două 
milioane de locuitori, a 
făcut pași siguri pe ca
lea dezvoltării.

A. 3.

VIZITA IN IRAN

A MINISTRULUI DE EXTERNE 
AL ROMÂNIEI

TEHERAN 30 — Corespondentul Agerpres, N. Popovici, transmite : Ministrul afacerilor externe al României., Corneliu Măhescu, care face o vizită oficială în Iran la invitația ministrului de externe al Iranului, Ardeshir Zahedi, a depus o coroană de flori la Mauzoleul lui Reza Șah) în semn de omagiu a- dus fondatorului Iranului modern. Oaspetele român a semnat apoi în cartea de onoare. La solemnitate au luat parte Ștefan Cleja, amba-
R. D. VIETNAM

Localități bombardate 
de aviația S. U. A.

Protestul M.A.E. al R.D.V.HANOI 30 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R.D. Vietnam a dat publicității o declarație în care este condamnată bombardarea de către aviația S.U.A. a provinciei Quang Binh — teritoriu al R.D. Vietnam, precum și acțiunile comise de forțele armate ale S.U.A. în partea de sud a zonei demilitarizate.în declarație se arată că la 27 noiembrie avioane americane au bombardat localitățile Ly Ninh, Bao Ninh și I-Iien Ninh din provincia Quang Binh. La 25 și 26 noiembrie unități ale armatei americane au efectuat o serie de operațiuni în partea de sud a zonei demilitarizate, care au dus la pierderea vieții unor locuitori pașnici și au provocat pagube materiale.Continuînd actele agresive împotriva Republicii Democrate Vietnam și poporului vietnamez, se spune în declarație, Statele Unite sfidează opinia publică mondială din lumea întreagă și din S.U.A. Guvernul R.D. Vietnam condamnă cu hotărîre acțiunile agresive ale S.U.A. și declară că Statele Unite vor purta toată răspunderea pentru ele.

hotărîrea de a mobiliza trupele pentru a se putea menține ordinea în țară și a se asigura funcționarea serviciilor de strictă necesitate, în urma grevelor declanșate de funcționarii publici și -lucrătorii de la instituțiile de poștă și telecomunicații.Greva funcționarilor publici din Ceylon, care revendică majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă, a fost declarată la 28 noiembrie.

reprezentanții celor mai mari fracțiuni — Kiichi Aichi și Takeo Fukuda. Alte portofolii importante au fost oferite unor fracțiuni rivale sau care au mers la convenția Partidului liberal democrat împotriva realegerii lui Sato. Noile numiri nu vor afecta substanțial politica internă a guvernului, iar cea externă va continua să urmeze linia de pînă acum — subliniază observatorii politici din Tokio.
Misiunea lui Scranton
în Orientul MijlociuPreședintele ales al S.U.A., Richard Nixon, a avut vineri întrevederi cu o serie de personalități, printre care fostul ministru William Scranton și Henry Kissinger, directorul programului de studii în problemele militare al Universității Harvard.Purtătorul de cuvînt al lui Nixon a declarat că în cursul întrevederilor au fost examinate probleme de politică externă și s-au discutat eventualele numiri în viitorul guvern. Purtătorul de cuvînt a precizat că William Scranton, care a deținut postul de asistent al secretarului de stat Christian Herter, în timpul administrației Eisenhower, va face o „vizită de informare" în Iran, Liban, R.A.U., A- rahia Saudită. Iordania și Israel, pentru a lua cunoștință în mod direct de pozițiile conducătorilor acestor țări față de căile de reglementare a crizei din Orientul Mijlociu. Potrivit agenției France Presse, Nixon a adresat mesaje personale șefilor de state din Orientul Mijlociu pentru a le anunța vizita trimisului său special și a le cere să sprijine misiunea de informare a a- cestuia. Scranton se va înapoia la 11 decembrie la New York urmînd să prezinte un raport lui Nixon.Potrivit agenției U.P.I., observatorii consideră că în cursul întrevederii cu președintele R.A.U., Nassei. trimisul președintelui ales al S.U.A. va discuta și problema restabilirii relațiilor diplomatice dintre R.A.U. și S.U.A. 

sador, director în M.A.E., Pavel Silard, ambasadorul României la Teheran, iar din partea iraniană Abbas Khalatbari, subsecretar de stat la Ministerul de Externe, și Soltan Sanandaji, ambasadorul Iranului la București.în cursul aceleiași zile, Corneliu Mănescu, împreună cu Ardeshir Zahedi și persoanele care îl însoțesc pe ministrul român, a vizitat Palatul Farahabad, capodoperă străveche a arhitecturii persane.
CRIZA MONETARA 
INTEROCCIDENTALÂ 
W. BRANDTț

Renaște neîncredereaBONN 30 (Agerpres). — Referindu-se la actuala criză monetară in- teroccidentală, Willy Brandt, ministrul vest-german al afacerilor externe, a subliniat vineri, în cadrul dezbaterilor Bundestagului, că această criză a demonstrat cît de primejdioasă poate fi „o politică de echilibru între state rivale. In cursul ultimelor zile, a declarat el, noi am putut constata că în Europa (occidentală) au renăscut vechi instincte, pentru a nu spune instincte atavice de neîncredere". Willy Brandt și-a exprimat speranța că Consiliul ministerial al Uniunii Europei occidentale, care se va întruni la începutul lunii februarie 1969. la Luxemburg, va contribui la îmbunătățirea cooperării vest-europene.
„DIE ZE/7"

Cine urmează: 
lira sau dolarul?în ultimele 12 lunî, sistemul monetar interoccidental a fost zdruncinat de trei crize grave : devalorizarea lirei sterline în noiembrie 1967, criza dolarului din martie 1968 si, recent, criza francului francez. Graficul de mai jos, reprodus din ziarul 

elvețian „Dic Tat", oglindește situația existentă înaintea actualei crize monetare, care a provocat noi perturbați! în seifurile băncilor din Occident și a influențat negativ dezvoltarea economică a țărilor respective.Intr-un comentariu pe marginea nltimelor evenimente monetare, săp- tăminalul vest-german „Die Zeit" scrie că „criza următoare va veni, fără nici o îndoială. Nu se știe dacă data viitoare, ea va fi provocată de lira sterlină sau de dolar". Cert este însă — continuă ziarul — că actualul sistem monetar nu va mai ajunge să-și „aniverseze" toamna viitoare cei 25 de ani de Ia naștere, în urma acordului de Ia Bretton Woods.
Un interviu 

al premierului francezPARIS 30 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat posturilor de radio franceze, primul ministru Couve de Murville a declarat că măsurile de urgență nu reprezintă o modificare a politicii economice a Franței, ci' numai o „accelerare a aplicării ei". El a subliniat că guvernul urmărește să înfrunte concurența străină sporind exporturile șl investițiile.Șeful guvernului a anunțat că autoritățile vor acționa cu fermitate pentru controlul prețurilor, cu toate căj sînt Inevitabile anumite urcări. „Am vrut să evităm devalorizarea, a spus el, care ar fi avut drept rezultat o sporire masivă a prețurilor pentru fiecare francez". Referindu-se la relațiile franco- americane, Couve de Murville a declarat : „Trăim într-o lume în care nimeni nu are interes să încurajeze aventurile monetare, pentru că există o regulă privitoare la solidaritatea principalelor monede".

INCIDENTE LA MADRID
PUTERNICE MANIFESTAȚII

STUDENȚEȘTIMADRID 30 (Agerpres). — „Un vînt de frondă" a suflat săptămîna aceasta în Spania, cuprinzînd cele mai diverse sectoare și pături sociale din țară, de la muncitori și studenți, pînă la deputați și reprezentanți ai clerului. Astfel sînt calificate de către observatorii politici de la Madrid acțiunile reven-
AZI ALEGERI ÎN VENEZUELA
© MĂSURI EXCEPȚIONALE PENTRU MENȚINEREA ORDINIICARACAS 30 (Agerpres). — Aproximativ 4 milioane de alegători din Venezuela vor desemna la 1 decembrie noul președinte al republicii, la sfîrșitul unei campanii electorale a- preciate de observatori ca cea mai calmă din întreaga istorie a țării. Cu toate acestea, armata a adoptat măsuri excepționale pentru a menține ordinea în timpul desfășurării scrutinului. Aceste precauțiuni sînt luate pentru a evita repetarea atmosferei alegerilor din 1963, care s-au desfășurat într-o state de extremă tensiune politică.Dintre cei șase candidați care își dispută șansele pentru postul de șef al statului, lupta este deosebit de strînsă doar între trei personalități.

guvernului columbianBOGOTA 30 (Agerpres). — Columbia cunoaște, începînd de vineri, o nouă criză politică care, după cum apreciază agenția Reuter, „amenință viitorul coaliției Frontului Național, alcătuit din două partide, care guvernează această țară de peste 10 ani". Președintele columbian. Carlos Lleras Restrepo a demis pe membrii Cabinetului de miniștri ca urmare a unor profunde divergențe de păreri dintre membrii coaliției privind o serie de reforme constituționale menite să ducă la o liberalizare a regimului.Un mare număr de guvernatori provinciali și-au prezentat la rîndul lor demisiile, într-o acțiune considerată ca urmărind să ofere mînă liberă președintelui țării pentru a forma un nou guvern.

agenții!® de presă transmit
încheierea colocviului franco-român. Colocviul franco-român, organizat săptămîna aceasta în capitala Franței de Institutul de științe economice aplicate, cu concursul Facultății de drept și științe economice din Paris și al delegației permanente a României la UNESCO, și-a încheiat lucrările. In cursul acestui colocviu, economiști francezi și români și-au confruntat vederile asupra noilor forme de comerț internațional și cooperare între națiuni. La ședința de închidere au luat cuvîntul prof. Mihai Levente, directorul Institutului de cercetări economice din București, și Pierre le Brun, membra al Consiliului economic și social, care au subliniat reușita colocviului, contribuția sa la dezvoltarea colaborării dintre cele două țări.

Gunnar Jarring reia con
sultările. s_a anuntat că trimisul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, va începe miercuri o nouă rundă de consultări cu oficialitățile arabe și is- raeliene în încercarea de a găsi o soluționare pașnică a crizei din această regiune.

0 conferință a țărilor din 
emisfera occidentală pentru 
încetarea războiului din 
Vietnam s_a deschis în orașul canadian Montreal. La dezbateri iau parte aproximativ 2 000 de delegați, printre care și reprezentanții din R. D. Vietnam și ai F.N.E. din Vietnamul de sud.

„Cosmos 256". în Uniunea Sovietică a fost lansat sîmbătă un nou satelit artificial al Pămîntului „Cosmos 256“. în afara aparaturii științifice, Ia bordul sputnicului se află un sistem radio pentru măsurarea exactă a coordonatelor orbitei și un sistem radiotelemetric pentru transmiterea pe Pămînt a datelor despre funcționarea aparaturii științifice.
Racheta „Europa-1", con- straită în comun de țările vest-euio- pene membre ale E.L D.O. (R.F.G., Marea Britanie și Franța), a fost lansată vineri seara de la baza Woomera din Australia. După cum s-a anunțat sîmbătă la Paris, satelitul tehnologic, lansat cu ajutorul rachetei „Europa-1", nu a putut fi plasat pe orbită Cauza acestui eșec o constituie faptul că motorul celei de-a treia trepte a rachetei nu a funcționat decît 7 secunde, adică mult mai puțin decît ar fi fost necesar.
Cea de-a 5-a reuniune 

consultativă a țărilor sem
natare ale Tratatului asupra 
Antarcticiis_a încheiat ia Paris- Participanții la dezbateri au adoptat o serie de recomandări privind dezvoltarea cooperării în domeniul telecomunicațiilor și meteorologiei, precum și în legătură cu protejarea faunei și florei acestui continent. 

dicative și de protest ale maselor populare spaniole împotriva măsurilor de represiune ale autorităților.Manifestațiile studențești au luat o asemenea amploare la Madrid încît poliția s-a văzut nevoită vi
neri să intervină cu care blindate 
și cisterne cu apă pentru a-i îm
prăștia pe participanți și a-i scoate 
din sediile facultăților. Au fost o- 
perate peste 100 de arestări, iar trei facultăți ale Universității din Madrid au fost închise.

Observatorii politici subliniază că este dificil a se da un pronostic în favoarea vreunui candidat, chiar și cu 24 de ore înaintea alegerilor. Gonzalo Barrios, reprezentant al partidului de guvernămînt „Acțiunea democratică", figurează printre favo- riți, la fel ca și Rafael Caldera din partea Partidului democrat-creștin (C.O.P.E.I.) și Luis Beltran Prieto, din partea partidului „Mișcarea electorală a poporului".Tot duminică, pe lîngă desemnarea președintelui republicii vor avea loc alegeri legislative pentru reînnoirea a 197 de mandate din Parlament și pentru consiliile municipale din 158 de districte.
0 hotărîre a plenarei
C.C. al P.C. BulgarSOFIA 30 (Agerpres). — Recenta plenară a C.C. al P.C. Bulgar a adoptat o hotărîre în care se preconizează măsuri în vederea perfecționării activității sfaturilor populare, în domeniul deservirii comunale, comerțului, construcției de locuințe, transporturilor, ■ ocrotirii sănătății, turismului, învățămîntuiui și educației, rezolvării scrisorilor, plîngerilor și sesizărilor oamenilor muncii. Se prevede, de asemenea, perfecționarea formelor și metodelor organizatorice ale sfaturilor populare, precum și creșterea rolului lor în planificarea și conducerea economiei.

Poliția argentiniană a desco
perit o rețea a unor traficanți 
de copii nou-născuți. Un medic 
și cîteva infirmiere de la o ma
ternitate din Buenos Aires vin
deau nou-născuții la prețuri 
deosebit de ridicate familiilor 
care nu aveau copii. Pentru 
a-și spori beneficiile, traficanții 
întocmeau acte de deces false 
pentru a oferi o justificare ma
melor care-și vindeau pruncii 
și acte de naștere pentru cum
părători Prețul unui nou-năs- 
cut~a ajuns la 400 000 de pesos. 
Descoperirea acestei afaceri te
nebroase a fost posibilă' ca ur
mare a unei dispute între două 
surori ce făceau parte din re
țeaua de traficanți.

I Expoziția maiștrilor |
1 de mîine I

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

i CORESPONDENȚA DIN BERLIN DE LA ȘT. DEJV

I Orașul târgurilor —
Leipzig — adăpos
tește in aceste zile o 

I expoziție a noutăților
tehnice. Prezentată la 
târgul tehnic, ea are 

Iun caracter mai puțin 
obișnuit. Autorii nou
tăților expuse sînt 

(exclusiv tineri mun
citori, elevi, studenți 
— viitori tehnicieni, 

I ingineri, oameni de
știință. De aci iniția
lele „M.M.M." sub 
care se desfășoară a- 

Iceastă manifestare, 
rezumînd cuvintele 
„Messe cler Meistei 

Ivon Morgen" („expo
ziția maiștrilor de 
mîine").

După o suită în- 
■ treagă de expoziții pe | școli, întreprinderi, 
' orașe, raioane și dis- 
Itricte, al căror număr 

a fost de aproape 
7 500 și la care au ■ contribuit cu expona

tele lor circa 500 000 
de tineri, acum se 
desfășoară la Leipzig 
expoziția centrală. 
20 000 de tineri ino
vatori și raționaliza- 
tori expun aci peste 
2 000 de creații se
lecționate la expozi
țiile locale. Gama a- 
cestoi exponate estt 
foarte mare și diver
să, inglobînd de la 
procedee aplicabile în 
agricultură sau în 
construcția de mașini, 
pînă la noutăți "n do
meniul electronicii. 
Nu puține din reali
zările prezentate a- 
cum la Leipzig ați si 
fost aplicate cu suc
ces în practică.

Un loc de seamă îl 
ocupă în cadrul ex
poziției mijloacele de 
automatizare și meca
nizare. Printre altele 
pot fi văzute sisteme 
automate cu program

TOKIO ■— In capitala ni
ponă, Asociația de prietenie 
Japonia-România a sărbăto
rit semicentenarul unirii 
Transilvaniei cu România în 
cadrul unei reuniuni festive. 
Ambasadorul României la To
kio, Ion Datcu, a făcut cu a- 
cest prilej o amplă evocare <s 
semnificației actului de la 1 
decembrie 1918.

PARIS — Asociația Franța- 
România a organizat vineri 
seara o masă, urmată de dis
cuții, cu prilejul aniversării a 
50 de ani de la unirea Tran
silvaniei cu România. Au par
ticipat diferite personalități li
terare, universitare și artisti
ce. Cu acest prilej, Jean Vida- 
lent, profesor la Facultatea de 
istorie și științe umaniste din 
Rouen, Dumitru Aninoiu, în
sărcinat cu afaceri a.i. al Ro
mâniei în Franța, au evidențiat 
semnificația acestui eveniment. 
In încheiere a luat cuvîntul 
Jean Hugonnot, profesor de 
istorie la Sorbona.

RAWALPINDI. — Cu prile
jul aniversării semicentenaru
lui unirii Transilvaniei cu Ro
mânia, Mihai Magheru^\ ■i>a- 
sadorul României în Pa,'P Jan, 
a organizat o conferință de 
presă. Ziarele pakistaneze au 
manifestat un viu interes pen
tru istoria poporului român și 
dezvoltarea relațiilor româno- 
pakistaneze. Radio Pakistan 
din Rawalpindi a transmis de
clarațiile ambasadorului ro
mân.

SANTIAGO DE CHILE — 
Cu prilejul aniversării semi
centenarului unirii Transilva
niei cu România, la 27 noiem
brie a.c. ambasada României 
din Santiago de Chile a orga
nizat o reuniune cu membrii 
coloniei române. Despre în
semnătatea acestui eveniment 
istoric a vorbit însărcinatul 
cu afaceri ad-interim, Gheor- 
ghe Luca.

Operațiuni de salvare a- 
bandonate. Operațiunile de salvare a minerilor de la mina de cărbuni din Mannington (Virginia occidentală) au fost abandonate, după 9 zile de încercări neizbutite. In galeriile minei au fost surprinși 78 de mineri în urma unei catastrofe provocate de un șir do explozii.

A 25-a sesiune a Conferin
ței Acordului general pentru 
tarife și comerț (g a.t.t.) șî-3 încheiat lucrările. Numeroși delegați s-au pronunțat în favoarea înlăturării obstacolelor artificiale care împiedică dezvoltarea comerțului mondial și au cerut abolirea măsurilor protecționiste.

între R. D. Germana șl 
Suedia a fost încheiat un a- 
COrd cu Pr*vhe la schimburile da mărfuri pe anul 1969, care prevede o sporire a acestora cu 10 la sută.

pentru mașini-unelte.
Un grup de tineri de | la combinatul de cea- * 
suri „Ruhla" prezintă | 
un automat care mă- I 
soară și sortează cele I 
mai mici piese pentru . 
mecanica fină. Tine- I rii de la uzinele Carl I 
Zeiss clin Jena pre- • 
zintă peste 20 de re- J 
zolvări tehnico-știin- I 
țifice în probleme de I 
producție din specia- . 
litatea lor. Tineri ino- 1 uatori ai studioului ’ 
tehnic Radio-Berlin ■ 
prezintă un tip de a- 
parat, de numai 2 kg, | 
pentru imprimări pe 
bandă și alte utili- I zări, foarte apreciat de | reporteri, Aparat care 
a și dat bune rezulta
te la recentele Jocuri | 
Olimpice. •

Pînă acum, expozl- | ția a fost vizitată de I 
un foarte mare nu- | 
măr de. persoane. ,
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