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CREATOARE
POPORULU La invitația guvernului suedez, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și ministrul

afacerilor externe, Corneliu Mă- nescu, vor face o vizită oficială în Suedia, în prima jumătate a lunii martie 1968.
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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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OÂNEL

Fiecare an care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului a demonstrat, prin puterea faptelor, realismul și forța mobilizatoare a istoricelor hotărîri adoptate de înaltul for ele conducere al partidului pentru progresul continuu și multilateral al patriei noastre socialiste. O nouă confirmare a entuziasmului și abnegației cu care întregul popor înfăptuiește pas cu pas obiectivele stabilite de congres, sarcinile planului cincinal, sînt realizările aduse recent la cunoștința opiniei publice din țara noastră de Comunicatul cu privire la îndeplinirea planului de stat de dezvoltare a economiei naționale a Republicii Socialiste România pe anul 1967.Înfățișînd în graiul sobru al cifrelor tabloul insuflețitor al rezultatelor rodnicei activități desfășurate de clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea noastră în cel de-al doilea an al cincinalului, comunicatul atestă cu pregnanță dinamismul, ritmul susținut de creștere a producției materiale, care au devenit una din trăsăturile esențiale și constante ale dezvoltării economiei românești. El relevă, totodată, toare a noastră n ornice rioare, trasate partid ■ tregii noastre societăți.Din cuprinsul comunicatului țin atenția cifrele din tabelul principalilor indicatori care caracterizează laturile cele mai importante ale dezvoltării economiei naționale și creșterii nivelului de trai. Produsul social, întruchipare a masei de bunuri — mijloace de producție și bunuri de consum, create în întreaga sferă a producției materiale — a crescut in 1967 cu 9,5 la sută față de 1966, iar venitul național, care reprezintă, valoarea nou creată de munca productivă, a sporit cu 7,5 la sută. Producția globală industrială a crescut cu 13,5 la sută față de 1966 — într-un ritm mai înalt față de prevederi și superior celui stabilit în cincinal pentru 1967 — ceea ce subliniază consecvența și amploarea industrializării socialiste. Nevoile economiei au fost astfel mai bine satisfăcute, s-au pus la dispoziția populației mai multe bunuri de consum și s-au creat disponibilități pentru export.Cîteva comparații sînt semnificative în ce privește nivelul atins in dezvoltarea industrială a țării. Producția industrială a anului 1967 echivalează cu cea realizată în decursul primului plan cincinal 1951 — 1955 ; industria noastră a produs anul trecut în mai puțin de 4 săp- tămîni cît în întregul an 1948. Dacă aducem comparația la o perioadă mai .apropiată, datele cu privire la dezvoltarea unor ramuri de bază ale industriei sînt și mai expresive : producția de energie electrică și termică și cea a industriei chimice sînt cu 50 la sută mai mari decît cele obținute în 1965, producția industriei construcțiilor de mașini și prelucrării metalelor cu 33 la sută, a metalurgiei feroase (inclusiv extracția minereurilor feroase) cu 27 la sută, iar a metalurgiei neferoase (inclusiv extracția minereurilor neferoase) cu 37411a sută.Comunicatul relevă că, o dată cu dezvoltarea în ritmuri susținute a ramurilor de bază pentru asigurarea reproducției lărgite, a progresului tehnic, în primii doi ani ai cincinalului s-a accentuat ritmul de creștere a producției bunurilor de consum ; aceasta dovedește preocuparea sporită a conducerii partidului și statului pentru lichidarea rămînerii în urmă a acestui sector industrial, in scopul satisfacerii ce-

rințelor crescînde ale populației. Concludent în acest sens este faptul că producția realizată în 1967 in industria ușoară — cu 14 la sută mai mare față de anul precedent — a atins aproape nivelul producției globale prevăzut în planul cincinal pentru 1968. în toate ramurile industriale s-au obținut rezultate bune în diversificarea și îmbunătățirea calității produselor, în valorificarea superioară a materiilor prime.O puternică influență pozitivă a- supra rezultatelor obținute în îndeplinirea planului pe 1967 a avut ampla acțiune desfășurată în industrie, din inițiativa conducerii partidului, pentru perfecționarea

organizării producției și a muncii, pentru creșterea eficienței activității economice. Această acțiune a antrenat capacitatea și inițiativa creatoare a numeroase cadre tehnice și economice din întreprinderi, a asigurat mobilizarea într-o măsură crescîndă a rezervelor interne ale unităților industriale, a căror fructificare a contribuit la depășirea cu 3,3 la sută a sarcinii de creștere a productivității muncii în industria republicană, la îndeplinirea sarcinii de reducere a prețului de cost și realizarea de beneficii suplimentare. După cum s-a subliniat la Conferința Națio-(Continuare în pag. a III-a)
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Irig. Gavriî MUSCA,
directorul Institutului Petrochim-Ploieșii
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capacitatea crea- oamenilor muncii din țara de a obține realizări eco- cantitativ și calitativ supe- potrivit sarcinilor majore pentru actuala etapă — forța conducătoare a de în-
re-
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BACĂU 
„Scînteii"). 
industrializare a lemnului din 
Bacău a început producția 
primului lot de 230 de case 
prefabricate din elemente mo
dulare. Acestea 
din seria ce 
mele „Neptun" 
tinate zonei
maia-Mangalia. Fabricate în 
11 tipuri diferite, pe baza 
proiectelor întocmite de spe
cialiștii combinatului, casele 
prefabricate sînt comparti
mentate și mobilate pentru trei 
categorii de confort.

Cea veche era o căprioară.
Potrivită unui ținut trăind din 

gloria lemnului ; a pădurilor, a 
cherestelei și a hîrtiei ; nimerită 
pentru liniștile sfioase de la Aga- 
pia și Mînăstirea Neamțului ; cu
venită pentru singurătățile ferme
cate, în care se aflau mîndriile de 
piatră ale ținutului : Ceahlăul, mun
te alb între munții Moldovei, și 
Cetatea Neamțului.

Ce emblemă ar cuprinde noul 
județ Neamț ?

Zăpada a furnizat un alb de 
calc abia desfășurat călătoriei fă
cute între hotarele propuse jude
țului, și viitoarea emblemă s-a pre
figurat sub semnele geometriei. Fi
rească supunere a privirii la liniile 
blocurilor din Piatra Neamț, urmare 
a uimirii în fața creșterii Uzinelor 
de fire și fibre sintetice de la Să- 
vinești, cu întretăieri elegante de 
forme și volume noi, reminiscență 
a admirației față de robustul baraj 
de la Bicaz ? Poate — și nu numai 
atît. Lutul foarte vechi — deve
nit vas sau ulcior sau cupă — apar- 
ținînd renumitei culturi Cucuteni 
și păstrat în vitrinele Muzeului 
arheologic din Piatra Neamț, ne In
cintă cu spiralele și unghiurile unei 
arte pure, geometrice.

O aspirație spre frumusețe, năs
cută din jocul dreptei și al cer
cului, leagă — într-o continuitate 
de vreo cinci milenii — pe stră
moșii trăitori pe aceste pămînturi, 

■ din timpuri mai vechi decît scrie 
cronica, de oamenii zilei, construc
tori ai edificiilor contemporane.

Dar, dorința adînc resimțită a 
unei imagini sintetice, semnifica
tivă pînă la efigie, nu e decît în 
parte satisfăcută de descrierea 
geometriilor — noi și vechi — a- 
flate în acest ținut. Mai mult decît 
privitor, reporterul năzuiește să 
întrunească, în sine, pentru a în
țelege, un economist, un sociolog, 
un psiholog, un istoric.

Cu 15 ani în urmă, într-un vagon 
plecat spre Piatra Neamț, ocupa
ția și ținta călătorilor se ghiceau 
după îmbrăcăminte : „construc
torul de la Bicaz". Cu 10 ani în 
urmă, în aceleași vagoane, călă
tori ureînd în grupuri prietene și 
ocupînd compartimente întregi ; 
pe ei, nu îmbrăcămintea îi dife
renția de ceilalți, ci limbajul, pă- 
rînd criptic, pentru un ■ neinițiat, 
înțesat de termeni bizari : „poli- 
cloruri", și „relon", și „rolan", și 
„azotați", și „compuși" : erau spe
cialiștii de la Săvinești ^i de la 
Roznov. In trenul de acum, ochiul 
se. poate înșela dacă fixează cu 
ușurință profesiuni și itinerare nu
mai în funcție de vestimentație sau 
limbaj : călătorii sînt arhitecți, atrași 
de construcțiile 
tic, actori de 
fului din Piatra 
de la Stațiunea

cu caracter turis- 
la Teatrul tinere- 
Neamf, specialiști 
de cercetări bio-(Continuare în pag. a Il-a)
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La „Industria lînii"-Timișoara a 
intrat în funcțiune noua filatură 
de lînă pieptănată, care dublea
ză producția acestor fire. In fo
tografie: preparafia noii filaturi

A reliefa încă o, dată considerabila importanță a aparaturii de investigație pentru activitatea cercetătorului științific contemporan pare de-a dreptul de prisos : astfel, cu toate că în anumite sectoare se vorbește despre laboratoare ce au căpătat. în mare măsură aspectul unor micro- uzine, cercetătorii continuă să solicite utilajele științifice cele mai perfecționate, iar calculatoarele electronice — se știe — participă astăzi nu nu- mai Iș verificarea.. .____ . (de ipoteze, dar și *' ' * "la crearea altora noi. Cu toate a- cestea, instalațiile perfecționate din zilele n-au prin prea procesul descope- ””~~~——ririi științifice în sine, acesta rămînînd în mare măsură același efort intelectual intensiv, anevoios și plin de meandre ca și în urmă cu un secol. Spunînd aceasta . am în vedere inerenta „zbatere" individuală acută a omului de știință aflat în căutarea unei idei noi, originale.Totuși, în decurs de nici un secol știința a înregistrat unul din salturile cele mai spectaculoase ale evoluției sale, dezvoltarea ei devenind astăzi o caracteristică esențială a epocii — în acest „secol al științei" — trecînd de la starea de activitate izolată, fragmentată a slujitorilor ei, soldată cînd și cînd cu unele realizări, la aceea de adevărată „industrie de descoperiri".Cred că tocmai trecerea de la munca izolată a cercetătorilor individuali și insuficient corelată cu nevoile societății, la închegarea de colective științifice a reprezentat sursa esențială a trepidantului ei ritm actual. Colectivul științific — adică acel cleu de specialiști cc dispune

însemnări despre activitateanoastre influențat ele însele substantial S3

sarcini și o structură organizatorică bine precizate în orice moment, în contextul unităților de cercetare — constituie celula organizatorică de bază a științei contemporane. El permite o abordare mai complexă și o- perativă a temelor, o desfășurare mai grabnică a cercetărilor și o conturare și definitivare mai temeinică a soluțiilor o dată obținute.Pe terenul științei noastre, colectivele științifice alcătuiesc principalul teren pe care tre- ........... ......... , ............ buie să fructifice actualele idei și măsuri de perfecționare preconizate de partid și de stat. Drept urmare, consider pe deplin justificată preocuparea de a intensifica în mai mare măsură însăși activitatea membrilor nucleelor de cercetare în direcția cristalizării optime a structurii și activității colectivului științific. ~ zent o clee de alcătuite eași formație sau ocupîndu-se în principal de investigații de nivel fundamental, aplicativ sau de dezvoltare — dar esențial ca fiecare dintre ele, în funcție de specific și sarcini, să-și leze în așa fel elementele ce le compun (cadre, volum ore-cercetător, a- paratură, materiale de experiență, surse documentare, clădiri) îneît să ofere maximum de randament cu minimum de efort. Referindu-se la nevoia creșterii contribuției cercetării proprii la soluționarea marilor sarcini ale cincinalului actual, raportul prezentat Conferinței Naționale a partidului consemna : „Fiind vorba

Există în pre- mare varietate de cercetare, mari din specialiști profile nu- sau mici, de ace- diferite,estecore-

celei de-a doua a secolului XX mai dinamic, mai mai activ, mai„Omul jumătăți este mult intrepid, alert în comparație cu cel din secolul trecut. Roadele activității sale în unele domenii s-au dublat, triplat și chiar înzecit față de a- nu! 1900, de pildă..." Este concluzia uneia dintre anchetele cunoscutului institut pentru sondarea opiniei publice EMNID, care certifică, cu cifre, una dintre realitățile intrinsece ale zilelor noastre. Legat prin toate fibrele de clocotitoarea activitate pe care o desfășoară. cu consecințe dintre cele mai fertile pe plan social, omul contemporan se găsește însă tot mai des în conflict cu exigențele vieții moderne. Este tributul pe care-1 plătește progresului — afirmă savan- ții ; ei susțin că, dincolo de prezența unui decor tot mai confortabil, epoca modernă ascunde o serie de așa-numite maladii de civilizație, datorate tocmai progresului. Sănătatea sa este în joc, ereditatea sa în discuție. Pe acest fundal problematic, se aud tot mai multe voci care opun toxemiei (accidentelor provocate de toxine) vieții moderne, una dintre cele mai durabile și eterne coordonate ale acesteia : natura. Ea a fost și este un permanent aducător de sănătate, un antidot al maladiei la îndemîna oricui.Prof. dr. Andre Passe- becq, directorul Institutului de științe umaniste din Lille (Franța), opune toxe- miei vieții moderne un complex de tehnici terapeutice cunoscute azi sub numele de naturopatie sau naturo- terapie. Se știe că maladia nu este decît consecința perturbării condițiilor de viață naturală, nerespec-

Luni a părăsit Capitala tovarășul Alvaro Cunhal, secretar general al Partidului Comunist Portughez, care, la invitația P.C.R., a făcut o vizită noastră.La plecare, oaspetele adus de tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului
C.C. al în țarafost con-

Central al Partidului Comunist Român, Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de ■ partid. (Agerpres)
Sosirea unei

Luni seara a sosit în Capitală o delegație a Partidului din Belgia, formată din Joseph Turf, membru al Politic, secretar al C.C. al P.C. dinBelgia, și Albert de Coninck, secretar al C.C. al P.C. din Belgia, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara ' noastră.

Comunist, tovarășii Biroului
La aeroportul Băneasa, oaspeții belgieni au fost salutați de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)

PLECAREA TOVĂRĂȘII
GHEORGHE APOSTOL

LA PHENIANTovarășul Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., împreună eu tovarășul Va- sile Vlad, șeful secției relații externe a C.C al P.C.R., a plecat luni dimineață la Phenian, unde, la invitația Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, va face o vizită de prietenie.

l.a plecare, pe aeroport, au fost prezenți tovarășii Emil Bodnaraș, Constantin Drăgan, Mihai Dalea, precum și șefi de secție la C.C. al P.C.R.Au fost de față Kim The Fii, ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)COMBINATUL SIDERURGIC GALAȚI
Calculatoare electroniceGALAȚI (corespondentul „Scînteii"). — La laminorul de tablă groasă de Ia Combinatul siderurgic Galați, prima unitate de bază intrată în funcțiune, au fost instalate mai multe calculatoare electronice destinate conducerii automate a producției. Două dintre acestea e-

fectuează fiecare cite 3 200 operațiuni pe secundă, comandă și supraveghează principalele agregate de laminare. Alt calculator e- lectronic efectuează 25 000 operațiuni pe secundă, culege, înregistrează, prelucrează informații pentru alege

a optimemași- de calrea regimurilor de fabricație.Prin folosirea nilor electronicecui utilajele sînt utilizate cu un randament sporit, se înregistrează o creștere substanțială a productivității muncii și a calității produselor.

o etapa
CONVORBIRE CU AGOSTINO NETO, PREȘEDINTELE 

MIȘCĂRII POPULARE PENTRU ELIBERAREA ANGOLEI

Cu cîteva zile în urmă am avut prilejul să întîlnesc pe unul din liderii de frunte ai luptei angolezilor pentru libertate, Agostino Neto, președintele Mișcării populare pentru eliberarea Angolei — M.P.L.A. etapă a bătăliilor din tughezi.„In momentul de față — mi-a spus 
Agostino Neto — două elemente sînt esențiale în lupta noastră, și anu- deschiderea unui front în par- de nord-est a tării si transfera- sediului Mișcării populare pen- eliberarea Angolei de la Brazza-me, tea rea tru(Continuare în pag. a IV-a)
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Pe fondul alb al potecilor de munte Foto : Gh. Vinpiă

tara sa — care mi-a înfățișat actuala împotriva colonialiștilor por-
unde se afla pînă nu demult.Ultimul

patriotice este în continuă înseamnă că avem toate să fim optimiști. Noi cre- anul acesta va însemna o pentru eli-
african, la

colonie într-o cruntă îna- 
Dar cei 30 000 de soldați și 

portughezi n-au putut să 
dorința de libertate a po- 

angolez. Răscoala izbucnită

feritorii pe snune Neto. clipe cînd își trîmbița

tării acestora, consecința desprinderii omului de natură. Răul se poate repara. Există, man, nează pentru brul vital, darea unui os fracturat, de pildă, este atribuită acestor forțe. Omul încearcă să se debaraseze de toxine în mod spontan, prin plă- mîni, piele, mucoase, intestin, rinichi, la nevoie chiar

în organismul u- forțe care acțio- în mod constant a menține echili- sănătatea. Su
și printr-o acțiune violentă, printr-o așa-numită criză de dezintoxicare, caracterizată de obicei prin simptomele unor maladii (gripă, febră, diaree, prin erupții și transpirație). Dacă efortul de dezintoxicare a organismului întîl- nește în cale obstacole artificiale (abuz de medicamente, de pildă), toxemia poate genera diverse boli (diabet, ciroză, arterioscle- roză, leucemie, cancer, ne-

vroze etc.) cu grave consecințe pentru organism.Această evoluție nu este însă ireversibilă și nici fatală. Organismul uman găsește cel mai bun aliat în natura înconjurătoare, gata să-l ajute cu forțele ei. Este ceea ce susține na- turopatia științifică, ramură a igienei, sociale, la al cărei progres au contribuit numeroși savanți. Această știință nu are nimic comun cu empirismul medical, ci,

dimpotrivă, este adversara unor practici de natură o- cultă. Scopul ei este de a veghea la apărarea sănătății omului modern, preo- cupîndu-se atît de indivizii sănătoși, cît și de cei bolnavi. Intoxicării crescînde a omului modern îi opune remedii naturale : o ali-
Anchetă realizată de
George CUIBUȘ(Continuare în pag. a II-a)

viile,pe teritoriul tării noastre, an a arătat și o anumită schimbare a raportului de forte. Pînă acum portughezii erau în deplină siguranță, cînd se aflau în aer. Dar în 1967 forțele noastre au doborît șase avioane inamice. Dacă la aceasta adăugăm faptul că toate păturile populației sprijină lunta de eliberare si că numărul celor care se încadrează, într-o formă sau alta, în rîndurile forțelor creștere, motivele dem căetapă decisivă în lupta berarea Angolei".
Situată pe continentul 

sud de Ecuator, Angola are o supra
față de 1 246 700 kilometri patrați (de 
14 ori mai mare decît Portugalia) și 
o populație de 4 000 000 locuitori. Se
cole de-a rîndul, Portugalia a ținut 
această 
poiere. 
ofițeri 
înăbușe 
porului
în februarie 1961 s-a extins rapid în 
districtele Luanda, Zaire si Cuanza- 
Norte, în regiunile Dembos si Num- 
buangongo.„La început, lipsa de experiență și în special lipsa armamentului a- decvat si-a spus cuvîntul. în 1963, ca urmare a ofensivei desfășurate, de astă dată de o armată de 45 G00 de soldați si ofițeri portughezi, ne-a făcut să pierdem unele care Ie controlam — îmi îmi amintesc de acele propaganda salazaristă„victoria". Dar, cu toate greutățile pe care le-am întîmpinat am reușit să deschidem un al doilea front. în Cabinda. Un progres însemnat în lupta de eliberare a fost realizat în anul 1966, cînd s-a deschis cel de-al treilea front, în sud-estul tării. între timp, forțele colonialiste au atins un efectiv de 70 000 de oameni". Interlocutorul îmi spune că în regiunea de sud-est patrioții au reușit să elibereze în întregime districtul Moxico (199 786 km2) și o bună parte din districtele Cuando-Cubango și Bie. „în aceste districte luptătorii au dat

Convorbire realizată da
Nicclae PLOPEANU

(Continuare în pag. a V-a)
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Aviz 
amatorilorSpre sfîrșitul anului trecut, în comuna Arțari (Lehliu) s-a inaugurat un modern local comercial care cuprinde un magazin mixt și un bufet. O realizare meritorie. Totuși, sătenii vorbesc despre bucuria lor cu jumătate de gură. La darea în folosință a localului, U.R.C.C. Lehliu (beneficiarul) nu s-a îngrijit și de racordarea instalației electrice la rețea. Astfel, lampa cu petrol a continuat să vegheze pe tejghea. în ultima vreme, gestionarii — cu aprobarea sfatului popular comunal — au improvizat o instalație electrică direct de la rețea. Chemați întreprinderea de electricitate, pentru a nu li obligați de împrejurări să chemați (tardiv) pompierii 1
Am fost 
martori

Sîmbătă seara, ora 21,15, un 
Getax plin cu pasageri circula 
pe B-dul Republicii. In fața re
staurantului „Izvorul Rece", trei 
indivizi traversau strada printr-un 
loc nemarcat. Șoferul a frînat 
brusc, pentru a evita accidentul. 
Apoi, deschizînd portiera mașinii 
a atras atenția celor trei să circule 
reglementar. Ca la un semnal, 
aceștia au început să lovească pe 
șofer, trîntindu-l la pămînt. Tre
cătorii au intervenit energic imo
bilizând doi dintre huligani, pre- 
dîndu-i autorităților (secția 5 mi
liție). Bătăușii sînt: Emanuel 
Vișinică din comuna Șotînga 
(Tîrgoviște) și fratele său Romei 
Vișinică, Roșiorii de Vede (B-dul 
Comercial S8-A). Al treilea, prins 
ulterior, este Ion Ștefan, cumnat 
cu primii, domiciliat flotant în 
București (str. Prof. Dr. Geor
gescu 27 A). Cetățenii, martori 
la cele întâmplate, așteaptă ca hu
liganii să-și primească pedeapsa 
meritată. Au cuvîntul organele în 
drept.

Revelion 
mtîrziatNu este vorba de Marinică, codașul care-și sărbătorește revelionul cu întîrziere de o lună. Cînd noi, ceilalți, întîmpinam A- nul Nou la mese îmbelșugate, ospătarii se găseau la datorie. Dar sîmbătă seara, peste 200 de familii ale ospătarilor ploieșteni au devenit oaspeții restaurantului „Bulevard", cel mai elegant din Ploiești, unde și-au urat ani mulți la revelionul lor. în condica de reclamații nu s-a înregistrat nici o nemulțumire. Deservire excelentă pe care și-o doresc și clienții obișnuiți. La anul și la mulți ani.
Prob© 
contestate

Iată o mostră de „mărinimie" 
străină otdinei publice. Ion Mi
hai, tractorist la Șantierul 209 
(Trustul II instalații-montaje Bucu
rești) a fost trimis în judecată 
pentru că, în mod abuziv a fo
losit în interese personale, fără 
aprobare, tractorul și remorca u- 
nității. Prins asupra faptului, el 
și-a recunoscut vinovăția. La pro
ces, surpriză: Ion Mihai a pre
zentat instanței cîteva adeverințe 
care atestau că el a avut aproba
rea conducerii șantierului. Ade
verințele (eliberate ulterior) erau 
semnate de inginerul Eduard Mo- 
țet care a vrut astfel să facă un 
act de filantropie. Desigur, a- 
ceste acte n-au constituit probe 
în instanță. In schimb, sînt o 
probă concludentă a incorectitu
dinii inginerului Moțet care a in
tenționat să acopere un om ne
cinstit, rămînînd el însuși „des
coperit".

Rătăcită 
printre 
oameniEcaterina Stanciu lucra ca infirmieră la spitalul de copii din Bacău. Judecind după profesia ei, ai crede că iubește foarte mult copiii. Dar Ecaterina Stanciu s-a dovedit incapabilă de astfel de sentimente — și în primul rînd de simțul matern. Susținînd că nu poate naște copii, ea a ascuns sarcina pe care o purta, atît colegelor de muncă, cît și șoțului ei care dorea mult un copil. în ziua cînd a născut, femeia și-a asfixiat propriul copil. A fost surprinsă de soț în timp ce încerca să ascundă cadavrul pruncului. Ecaterina Stanciu a căutat să scape de pedeapsă prefăcîndu-se bolnavă. Dar în urma controlului medical s-a dovedit sănătoasă și deci răspunzătoare de fapta să- vîrșită.

Rubrică redactată de : 
Ștefan Z1DĂR1TĂ 
Ștefan DiNICĂ

cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

în orașe si în centrele muncitorești lucrează numeroși salariați al căror domiciliu se află în comunele din jur, la distanțe care ajung pînă la 40—50 de km. Cei tre ei parcurg zilnic oraș și înapoi acasă cale C.F.R. Prezenta viciu și randamentul tor salariați sură, de călătoria, de ziarul lizeze în cale răspund cerințelor mai ales acum. în timp Ne-am oprit asupra orașelor Ploiești, Timișoara și Bacău.

mai multi din- drumul pînă la cu cursele lo- la timp la ser- activitătii aces- depind, în bună mă- felul în care se desfășoară Raidul-anchetă întreprins nostru și-a propus să ana- ce măsură aceste curse lo- călătorilor, de iarnă.
Vagoane... congelatorDupă cum spunea șeful stației Ploiești-sud, „navetiștii reprezintă numărul cel mai mare și mai stabil de călători ai C.F.R.-ului".Dacă asa stau lucrurile, nu poți 1 crede că organele C.F.R. îi dau deseori uitării tocmai pe aceștia. Este drept că linia lor, condițiile de călătorie s-au realizat. Dar ceea ce s-a făcut pînă acum nu

unele îmbunătățiri pe respectării orarului curse- precum și în ce privește

asigură nici pe departe condiții civilizate de călătorie celor care folosesc cursele locale, trenurile personale în genere.Am călătorit în ultimele săptămîni pe diferite rute locale, cu diverse garnituri. O primă constatare se impune : multe curse locale pleacă chiar din stația de formare neîncălzite. îneît pe drum ultimele vagoane ajung în situația de a putea fi utilizate drept... congelatoare. Călătorim cu trenulBucurești la Ploiești. La coborîre, discutăm torit în cursă nr. 5 303, de lacu cei care au ultimele vagoane : ; toți picioarele și mîinile sloi, răsfoit așa-numitele rapoarte de venimente" ale conductorilor curse locale, ce pleacă si vin în
călă- aveau Am „e- de sta-

Emblema viitorului

județ Neumț
(Urmare din pag. I)
logice, geologice și geografice din 
Stejaru, ingineri agronomi de la 
Girov sau de la Ștefan cel Mare.

Construcții, mari I 
industriale, ansambluri 
nice, puternice 
baze turistice ;
5 788 km p și o populație de 
461 065 de locuitori — acesta 
conturează a fi județul Neamț. 
In cuprinsul său găsim : Hidrocen
trala de la Bicaz, Săvineștii, Roz- 
novul, laminorul de la Roman, Fa
brica de •■ciment de la Bicaz, coo
perative agricole de producție re
numite : Țibucanii, Girovul, Ștefan 
cel Mare, Moldovenii ; acestea 
sînt valori noi, de referință, repere 
de creștere a bogăției și puterii 
economice nu numai pentru ținut.

Romanul, al doilea municipiu și 
unul dintre cele patru orașe de pe 
teritoriul Neamțului, cunoaște de a- 
semenea, o înflorire industrială, 
aducind o contribuție armonioasă 
la structura întregului județ. Ideea 
de modernizare stăpînește toa
te 
ne : „Fabrica de 
noaște o modernizare 
Fabrica este veche, < 
1899. Are aproape 70 de ani".

Nehofărîrea de a alege o sin
gură imagine, 
ea însăși, nu 
năzuind spre 
totodată, una 
menului nou 
suprapună peste (sau să modifice) 
termenul știut. Este reflexul pre
facerilor intervenite în peisajul 
rural, și înlocuind așa-zisul patriar- 
halism. lată profilul unei comune 
din Neamț : Roznov. Ea are : 
două cooperative agricole de 
producție, o întreprindere fores
tieră cu trei fabrici de prelucrare 
a lemnului, un liceu, o școală sil
vică, un spital, două școli de 8 ani, 
două de 4 ani, două cămine cul
turale, două mori, două hidrocen
trale (din lanțul celor 12 construite 
pe Bistrița), o stație C.F.R.

Martorul prefacerilor de azi nu

întreprinderi 
i arhifecto- 

agricole, 
de

un ităfi 
un teritoriu

se

proiectele orașului. Se spu- 
zahăr va cu- 

! completă, 
construită în

concludentă prin 
e numai a privirii, 

selecție ; ea devine, 
a cuvîntului, a ter
oare trebuie să se

i i g e

se mai poate mărgini la simpla 
contemplare, oricit de amănun
țită a locurilor, ipostază sta
tică prin forja lucrurilor. Ținutul 
Neamțului are o varietate geo
grafică de admirat : munți, „Ma
rea Bicazului", dealuri domoale, 
coborînd lin spre șesuri prelungi'. 
E bogat ; în cuprinsul său trăiesc 
și muncesc oameni cu meserii di
ferite, de la urmașii păstorilor, 
vestiții țuțuieni de pe meleagu
rile Tîrgului Neamț, pe care-i amin
tește și Creangă, și urmașele ar
tistelor torcătoare și țesătoare de 
scorțuii înflorite, pînă la chimiș- 
tii de la Săvinești, meșterii fibre
lor și firelor sintetice ; de la oa
menii metalului de la Roman, pînă 
la cunoscuții producători de hîr- 
tie, avînd tradiție în aceste locuri 
de pe vremea lui Gheorghe Asa- 
chi, care a înființat prima fabrică 
de hîrtie de la Piatra Neamț. Și 
vom numi acest ținut „loc îneîntat", 
citîndu-l pe Mihail Sadoveanu, 
adine iubitor al lui, pentru că se 
mîndrește cu priveliști unice : 
Ceahlăul, Valea Bistriței și cea a 
Tarcăului, Vînătorii și Oglinzii, 
Băile Bălțătești, obiective turistice 
cu faimă. (în viitor, numai tele
fericul proiectat să se construiască 
pe Ceahlău va putea transporta 
circa 80 000 turiști, anual).

Tocmai varietatea geografică, 
impetuosul ritm economic, viito
rul turistic ce se prevede locuri
lor acestora — cer, cu necesi
tate, noua formulă administra
tivă — județul. Se știa din tot
deauna că meleagurile sînt fru
moase ;
devenit bogate și puternice. Com
plexitatea unei asemenea înfloriri 
nu mai încape în forme și măsuri 
depășite, de trecere ; județul nu 
va fi doar o delimitare geografică 
— va deveni o structură. Unitate 
organică, avînd capacitatea de a 
progresa și maturitatea de a se 
gospodări — județul Neamț în
trunește un echilibru economic pe 
un teritoriu natural armonios. Un 
adevărat loc geometric pe care 
greu l-ar putea simboliza o em
blemă.

în anii socialismului au

tia Ploiești-sud. Ele cuprind nenumărate constatări „Mecanicul Vasile bur puțin si nu a urma trenului. DePlopeni, trei vagoane au circulat neîncălzite. Am fost nevoit să-l pe mecanic si să insist să dea une de 5 atmosfere". (Popa tren 3 085, ruta Ploiești-Slănic hova) ; „Mecanicul Aurel Grigore nu a dat abur suficient si vagoanele din urmă nu s-au încălzit" rută, în altă sînt defecte partimente" tren 3 047).Le citește cineva ?Dar atît șeful Depoului Ploiești-sud, cît și șeful reviziei de vagoane privesc totul cu indulgentă. Pe rapoartele trimise la depou se scrie invariabil : „Cazul s-a discutat cu toti mecanicii. Pe viitor nu se va mai întîmpla". Dar, după cum se observă, se întîmplă mereu și mereu si nu se ia nici măcar această elementară măsură de a-i obliga pe mecanicii unor trenuri să-și facă datoria, să dea atîta abur cît este nevoie pentru încălzirea tuturor vagoanelor.Vagoane neîncălzite, cu uși și geamuri care nu se închid, se întîlnesc și la cursele care circulă între diferite orașe și centre muncitorești din regiunea Banat. Iată ce ne-a relatat strungarul Gheorghe Hodrea, care face naveta pe ruta Giera-Timișoara: „Ca să călătoresc în condiții omenești, mi-am luat abonament de clasa I. Dar numai condiții bune nu se pot numi cele oferite pe trenul care circulă pe acest traseu. Deseori sîn- tem atît de înghesuiti îneît nu ai loc să stai decît într-un singur picior. în ziua de 10 ianuarie, din cauza aglomerației s-au spart geamurile". La rîndul său, electricianul Sebastian Jigalov ne-a relatat : „Pe ruta Timișoara — Sta- mora vagoanele sînt cu totul insuficiente. Mai mult, în afară de vagonul de lingă locomotivă, nici unul nu este încălzit corespunzător".De pe traseele Timișoara — Ionel, Timișoara — Cenad, de pe cele care transportă salariații la Reșița, Anina, Oțelul Roșu — vești asemănătoare. De necrezut, dar lipsa de grijă și considerație față de călătorii de pe liniile secundare pare să nu fie un fenomen izolat în iarna aceasta. Tovarășul V. Trîmbitaș, șeful serviciului mișcare din cadrul Direcției regionale C.F.R. Timișoara, ne-a relatat că s-au luat măsuri ca în perioada de iarnă să se acorde o a- tenție sporită curselor locale. în acest scop s-au creat niște comisii mixte, care veghează la respectarea graficelor, controlează starea vagoanelor, încălzirea, curățenia etc. A precizat chiar că aceste comisii au sarcina de a opri garniturile care nu corespund cerințelor. Că asemenea măsuri nu sînt aplicate cu rigurozitatea cuvenită se vede limpede din felul în care circulă trenurile.Regiunea Bacău. Cele mai multe curse locale circulă pe linia Bacău — Buhuși — Piatra Neamț. Cursa nr. 5345 pleacă zilnic, la 5,48, de la Bacău, spre Buhuși. „Uneori, vagoanele sînt bine încălzite, dar de multe ori plecăm cu garnitura aproape înghețată — ne-au spus mai mulți tori, cît și conductorul Andrieș teanu. Din cauză că vagoanele urmă nu sînt încălzite, oamenii grămădesc în cele de lîngă locomotivă. Se creează astfel o mare aglomerație".

de genul Fieraru a mai ajuns la Ploiești acesta : dat a- nînă la nînă lachem presi-Stan, Pra-(pe aceeași zi). „Ușile nu se închid, si intră frigul în com- (Gheorghe Dumitru, Constatări, consemnări. Se pare că da.

Elemente minime

călă- Mun- de la se în-

de confort—lipsă la apeiFaptul că unele trenuri circulă pe linii secundare nu justifică cu nimic lipsa de spirit gospodăresc a celor care răspund de dirijarea lor, neglijarea unor elementare amănunte privind confortul, pe care C.F.R.-ul este dator să le asigure oricărui călător Dar, asa cum raidul nostru a scos la iveală, în multe locuri aceste obligații continuă să fie nesocotite. Este vorba, în primul rînd, de asi-

gurarea unui număr suficient de vagoane.în raidul nostru am călătorit și cu trenul de persoane nr. 5074, care face legătura între Bicaz și Bacău. Pînă la fabrica din Buhuși a fost o aglomerație extraordinară. Oamenii călătoreau pe scări și între vagoane. A- glomerația s-a menținut pînă la Bacău. Mulți dintre cei care fac cu regularitate această cursă, printre care muncitorul Augustin Rețea, ne-au spus că deseori numărul vagoanelor este prea mic față de cel al călătorilor. Vagoanele sînt murdare, neluminate. Garnitura care face, legătura între Bacău și Galați se prezintă asemănător. Vagoane fără lumină, murdare pot fi întîlni- a te și la alte curse locale, de n parcă acesta ar fi un „specific" al ■ trenurilor care circulă pe distante H mici. La Ploiești există chiar o situa- fi ție mai specială, semnalată de doi g ani încoace ; lipsește un grup tehnic H de pregătire a garniturilor, lucru total inadmisibil. Din această cauză, trenurile se curăță în stația de călători, direct pe linia curentă, iar dacă vagoanele sînt ocupate (și se ocupă foarte repede) nu se mai curăță deloc. Această stare de lucruri (ca și faptul că o parte din clădirea serviciului de revizie este folo- a sită drept locuințe de cîteva familii), fi nu și-a găsit încă rezolvarea.
Unde este punctualitatea 
obligatorie a C.F.R. ?Dar să vorbim despre problema cea mai spinoasă : întîrzierea aproape permanentă a curselor C.F.R. De pildă, în ziua de 19 ianuarie trenul 3 011, venind dinspre București, a ajuns la Ploiești cu o întîrziere de | 65 de minute. Din acest tren coboară ■ zilnic circa 2 000 de salariați, care trebuie să intre la lucru la ora 7. 
Întîrzierea a pricinuit pierderea a
2 000 ore de muncă. Nu este vorba de o întîrziere care nu putea fi evitată. Ea s-a produs pentru că, din neglijență, trenului i se repartizase o locomotivă defectă. Pînă cînd a fost înlocuită, s-au pierdut 39 de minute în stația de plecare, iar restul pînă la 65 s-au mai adăugat pe drum. Tot în ziua de 19 ianuarie, Ministerul Căilor Ferate, cu telegrama 377, a ordonat închiderea liniei curente între stațiile Drajna și Teișanu, de la orele 10,20 la 15,10, pentru executarea u- nor reparații. în acest timp se putea lucra fără ca circulația trenurilor de pe această rută să fie afectată. Dar, din cauza proastei organizări a lucrului, efectuarea reparației s-a prelungit cu încă 205 minute. Ca urmare, trenurile 3 013,3 014, 3 026, 3 023, 3 025 au înregistrat întîrzieri în stațiile Mîneciu-Ungu- reni și Ploiești-sud, care s-au ridicat la peste 200 de minute. După cum ni s-a semnalat, aproape zilnic cursa Timișoara—Ionel întîrzie circa 10 minute. Consecințele acestor dereglări în mersul trenurilor : întîrzieri de la lucru, cu repercusiuni în desfășurarea activității întreprinderilor și instituțiilor, însemnate pagube în producție și, desigur, un consum imens de nervi.Uneori se iau chiar măsuri fără a se ține seama de interesele călătorilor, Bunăoară, numeroși navetiști consideră ca inoportună scoaterea din circulație a trenului cursă 5 306 A pe ruta Ploiești-sud—București-nord. Acest tren, cu plecarea la 8,05 dimineața, era foarte bun pentru schimburile de noapte, care își încheie activitatea la orele 7. Acum, navetiștii de pe această rută vor fi ne- voiți să aștepte sosirea trenului personal 5 010 pînă la ora 9.22, care gi de | zi are și întîrzieri de 20—40 de minute. Care a fost rațiunea acestei măsuri ?

*Faptele consemnate cu prilejul raidului-anchetă dovedesc, că, în pofida complexului de măsuri și a in- 3 dicațiilor foarte precise date de con- g ducerea Ministerului Căilor Ferate, | organizarea și controlul curselor lo- fi cale nu ocupă încă locul cuvenit în o cadrul preocupărilor Direcțiilor re- Q gionale C.F.R. Cu sprijinul neîntîrziat fl al ministerului, ele pot și trebuie să scoată cursele locale din situația în care se află, spre a asigura condiții civilizate de călătorie sutelor de mii de salariați care le folosesc zilnic drept principal mijloc de transport.
C. CÂPRARU 
I. CHIUJDEA 
GH. BALTĂ.
corespondenții „Scînteii" Q

Ce vom purta la primăvară ? lată cîteva modele noi ale Fabricii de 
confecfii și tricotaje București Foto : M. Cioo

ies greu la curățat...
Acum trei ani, răs- punzînd unor sesizări trimise de redacție în legătură cu serviciile prestate pentru populație de întreprinderea „Nufărul", conducerea secțiunii de industrie locală a Sfatului popular orășenesc București făgăduia măsuri energice pentru îmbunătățirea muncii în această unitate. (Lipsurile se refereau cu deosebire la întîrzierile mari în prestarea serviciilor de spălat lenjerie și curățatul chimic al îmbrăcămin- ții). Timpul s-a scurs, dar lucrurile nu s-au schimbat prea mult. La redacție au continuat să sosească reclamații. „30 de zile de așteptare pentru spălatul unei cămăși e un termen e- norm“ — relatau cetățenii. Nemulțumirea era pe deplin justificată. De aceea, în martie 1966, au fost dezvăluite din nou, într-un articol publicat, aceleași neajunsuri. Răspunsul primit la redacție din partea conducerii secțiunii de 'industrie locală răspuns plin de scuze și de promisiuni — ne dădea speranța îndreptării, cît de cît, a situației : „Vor intra în funcțiune noi capacități de producție, ceea ce ne va permite să reducem simțitor termenele".S-a ținut de cuvînt conducerea secțiunii de industrie locală ? (șef al secțiunii ing. Gh. Mălin). Da și nu. Da — în privința celei dintîi afirmații din fraza citată ; nu — în privința celei de-a doua. Adică : Din 1966 și pînă acum — ne asigură tov. Gheorghe Pop, inginerul șef al întreprinderii „Nufărul" — a intrat în funcțiune (în octombrie 1967) o nouă unitate modernă, în cartierul Drumul Taberei ; de asemenea, a crescut capacitatea spălătoriei din Căuzași și a celei din Piața Palatului. Și la curățătoriile chimice s-au schimbat în bine lucrurile ;

față de 1966 posibilitățile de deservire a populației sînt astăzi aproape de două ori mai mari. Cu toate acestea, termenele — cauza numărul unu a nemulțumirii populației — au rămas neschimbate. Tot 30 de zile îți ține și astăzi „Nufărul" o cămașă sau o altă rufă la spălat. Iar în sezonul „de vîrf", un costum de haine, un pardesiu, un palton e curățat în timpul „record “ de 45 de zile, o cravată în 60 de zile 1„Cîte cămăși trebuie să aibă un cetățean
Pe marginea 

isnor scrisori 

sosite 

la redacție

care apelează, pentru spălatul ■ lor, în exclusivitate la serviciile „Nufărului ?“ — se întreabă Ion Altescu din București. Cel puțin 30 de cămăși. Ceea ce, să recunoaștem, nu e așa de ușor".Mai departe. Cităm dintr-o altă scrisoare : „Astă toamnă, cînd m-am întors din concediu, am mers la „Nufărul" și mi-am dus paltonul la curățat. Pînă ce va fi gata — mi-am zis — o să port balonzaidul. Dar pînă cînd mi-a curățat „Nufărul" paltonul, a venit iarna de-a binelea și m-a găsit în balonzaid. Iarna — e adevărat — centrele de primire a hainelor nu mai sînt atît de aglomerate. Dar cine-și duce la curățat în acest anotimp paltonul ?“ (Ion Enulescu).Am discutat toate aceste chestiuni cu tovarăși din conducerea întreprinderii „Nufărul" și a secțiunii de industrie locală. Printre

altele, l-am rugat pe ing. Dumitru Vacu, adjunct al șefului secțiunii, să ne spună de ce spălatul unei cămăși durează și astăzi tot 30 de zile, ca acum 2-3 ani ?— Cum așa ? Cine dorește (mai precis : cui nu-i convine — n.n.) poate cere serviciu rapid: 24 de ore sau 3 zile. Am asigurat deservirea de urgență atît la spălatul lenjeriei, cît și la curățatul hainelor. Activitatea în noua unitate din Drumul Taberei a fost organizată, în mare parte, pentru efectuarea serviciilor rapide.In paranteză fie spus, cetățenii abia așteptau să intre în funcțiune această unitate modernă, care ar fi trebuit să contribuie la scurtarea termenelor de efectuare a serviciilor obișnuite ale „Nufărului" nu prin ridicarea tarifelor — așa cum s-a întîmplat — ci prin menținerea celor cunoscute. Pentru că nu trebuie trecut cu vederea un lucru și anume acela că la urgențe se per bani mai mulți. în mod obișnuit curățatul unui costum de haine cu vestă costă 25 lei ; pentru curățatul lui de urgență, în 24 de ore, se cer 37,55 lei ; spălatul unei cămăși costă, obișnuit, 3 lei, pe cînd la urgență, în 24 de ore, prețul e de 4,50 Iei bucata. E foarte bine că au fost înființate astfel de unități cu deservire rapidă, dar nu e de loc bine că, în ciuda măririi capacității unităților, serviciile obișnuite continuă de ani de zile să se efectueze în termene inadmisibil de lungi.Numeroși cetățeni semnalează și o altă a- nomalie : lipsa unei u- nități de vopsitorie pentru deservirea populației (nu există absolut nici una în tot orașul). Așadar, încă o pată neagră în activitatea a- cestei întreprinderi prestatoare de servicii.
Alexandru STROE

n n o
(Urmare din pag. I)mentație rațională, aer, apă, soare, mișcare, odihnă, moderație, echilibru emoțional. Sînt factori care nu numai că permit omului restabilirea, salvgardarea sănătății, dar și creșterea nivelului său de sănătate.Avînd în vedere acest context al reconsiderării relației om-natură, ne-am adresat acad. prof. dr. Ștefan Milcu, cu rugămintea de a lămuri implicațiile fiziologice și sociale ale ritmului activitate-repaus : „Este cunoscut faptul că unul dintre capitolele cele mai interesante ale biologiei contemporane are în vedere studiul ritmurilor biologice. Acestea determină variabilitatea fenomenelor funcționale metabolice și psihice din organismele vii, de la care omul nu face excepție. în perimetrul acestor ritmuri se încadrează și ritmul activitate-repaus sau muncă-odihnă. El apare ca o lege a fenomenelor vieții. Există specii caracterizate prin anumite ritmuri ; e cazul păsărilor de noapte, active noaptea, iar ziua în total repaus. Ritmul de care vorbeam echivalează pentru omul modern cu o adevărată busolă. El are posibilitatea să afle, în mod riguros științific, de pildă, efectele odihnei în funcție de durata, calitatea, valoarea a- cesteia. în viața cotidiană intervin însă tot soiul de obligații, ce provoacă uneori abateri de la exercitarea conștientă a ritmului repaus. De obicei, acesta este cel perturbat, prejudiciat de obligațiile noastre sociale. Totuși e bine ca aceasta să se întîmple cît mai rar : reglarea acestui ritm revine individului ; de aici și răspunderea acestuia de a-și superviza în mod științific cu maximum de eficiență timpul liber, repausul. Nerespectarea acestui ritm — dacă persistă timp mai îndelungat — antrenează deficiențe în sistemele de reglare a funcțiilor biologice ale organismului, duce la a- pariția de tulburări ale metabolismului. ale echilibrului psihic, capacitatea de muncă scade, randamentul muncii diurne este viciat din

punct de vedere calitativ și în final apare starea de boală. Alte _e- fecte nedorite ale acestui proces sînt apariția precoce a fenomenelor de îmbătrînire, scăderea bucuriei de viață, blazarea.Multe nevroze și astenii se dato- resc tocmai nerespectării acestui ritm caracteristic organismelor vii. Nu în- tîmplător medicina recurge astăzi la somnoterapie ca mijloc de restabilire a repausului în condiții terapeutice. Să nu uităm că aceste ritmuri s-au făurit în decursul a zeci

Supus prea rar unor stimulente de contrast (expunerea pielii la varia- țiuni de temperatură, la munte sau la mare, înotul etc), individul se se- dentarizează tot mai mult. Efortul fizic muscular, foarte intens la strămoșii noștri, prezent într-o măsură mai mare in copilărie, cunoaște o constantă diminuare în condițiile civilizației contemporane.Omenirea a utilizat, de milenii, factori naturali de sănătate în procesele de fortificare, de călire a organismului. ca și în tratament și

de psihiatrie a spitalului „Prof. dr. Gh. Marinescu" — București.„Desprins de natură, omul modern își petrece ziua închis între patru pereți, în birou, uzină și apoi acasă. Toate acestea îi creează o stare permanentă de tensiune, de încordare psihică, de suprasolicitare crescîndă. Victimă a confortului, nu mai face apel la mecanismele de adaptare și de apărare naturală. Rezultatul : o decompensare nervoasă sau, ceea ce numim în mod curent, o astenie. Dușmanul acestui proces

și sute de mii de ani, prin adaptarea organismului la condițiile de mediu. Cine nu-și respectă orele de somn devine propriul său dușman, își periclitează cu bună știință sănătatea. Somnul este o condiție naturală a existenței noastre. Nici un medicament, oricît de prețios și eficient s-ar dovedi. nu poate înlocui somnul, odihna. După cum a învățat să muncească, omul trebuie să învețe să se odihnească. Cele două activități se influențează, se determină reciproc, și de calitatea uncia depinde calitatea celeilalte. Totodată, existența noastră nu se poate lipsi de lumină, aer, apă, mișcare — factori esențiali în realizarea relaxării".Prof. dr. docent. Traian Dinculescu, directorul Institutului de balneologie și fizioterapie din București, este de părere că „în reglarea terapeutică și profilactică a ritmului activitate- repaus, omul modern trebuie să-și modifice 'vechea sa optică despre rolul factorilor naturali de sănătate. Locuințele prevăzute cu confort termic, microclimatul creat de o îmbrăcăminte adecvată duc organismul la o dezadaptare treptată față de mediu.

puține sînt formele de îngrijire care să fi durat peste secole ca factorii naturali. Zilnic asistăm la apariția a noi și noi medicamente. Așa cum apar însă, cu miile, așa și dispar, pentru că multe dintre ele rezolvă doar anumite aspecte ale unei maladii. Nimeni nu pledează împotriva utilizării medicamentelor moderne, care au adus mari binefaceri omenirii. Dar nu avem dreptul astăzi, cînd omul este supus tot mai mult accidentelor provocate de toxine, atmosferă impură, ritmul dinamic al marilor orașe, de automatizare etc., să ne lipsim de forța miraculoasă a factorilor naturali de sănătate. Ei trebuie să pătrundă în viața noastră, să-i transformăm în aliați pentru scopuri preventive și terapeutice, să-i înglobăm în condiția noastră umană. Un prim pas s-a făcut : omul modern a dezvoltat turismul, menit să creeze organismului condiții de stimulare, de reconfortare. fizică și intelectuală."— Ce raport de influență există între ambianța naturală și reacțiile nervoase ale individului ?“ La această întrebare ne-a răspuns dr. George Meiu, lector universitar la Clinica

de dezechilibru este în primul rînd natura. Firește, omul secolului XX nu poate reveni la o existență patriarhală sau să renunțe la binefacerile civilizației, ci dimpotrivă. Dar pentru a se bucura de ele, e dator să elimine inconvenientele, să aducă corective modului său de a-și ritma existenta. în acest cadru, dozarea justă a activității diurne, utilizarea rezervei de repaus, echilibrarea momentelor de odihnă, amuzament, sport au efecte terapeutice. Intelectualii, de pildă, își pot recăpăta ușor limpezimea minții printr-o odihnă activă, dedieîndu-se unor munci fizice de scurtă durată, care să le o- fere posibilitatea unei deconectări totale. O oră-două petrecute într-o grădină publică, intr-un parc, se proiectează de îndată asupra sistemului nervos, aducîr.d individului relaxare, eliberare de tensiune, fortificare^Desigur, pe acest fond se înscrie și nevoia de perfecționare, de utilizare și organizare a timpului liber.Mulți tineri studenți, elevi îndrăgesc natura, drumeția, excursiile de sîmbătă și duminica, o- dihna activă ; pe lîngă aceștia, o

minoritate preferă să se asfixieze în baruri sau cafenele. Ei uită că un prim efect al contactului cu natura este comutarea atenției noastre spre alte zone psihice decît cele cotidiene, compensarea unei vieți sedentare printr-o viață activă, dinamică. în acest mod, se operează o descreștere a tensiunii, o descărcare nervoasă, ale cărei consecințe se răsfrîng asupra sănătății. Climatoterapia, hidro- terapia, dușurile reci, băile alternate cu momente de silvoterapie (petrecerea cîtorva ceasuri în cadrul peisajului natural), aerul curat au o acțiune stenică asupra sistemului nervos, redau buna dispoziție, alungă stările de neîncredere".Dr. docent Laurențiu Chiosa, șef de secție la Institutul de fiziologie normală și patologică din București, ne-a schițat, la rîndul său, ' cîteva coordonate ale relației om-natură : „E adevărat că omul, împins de necesitate. și-a făurit o sumă de «proteze de sănătate», recurgînd la ele de cîte ori sănătatea sa e în, primejdie. Asemenea proteze sînt atît ierburile de leac, cît și medicamentul modern. Leacurile preparate pe scară industrială de fabricile de medicamente sînt azi la îndemîna oricui. Dar, de multe ori, atît medicul, cît. și pacientul uită că mai există pe lume și mijloace naturale de cură și vindecare — cea mai durabilă proteză de sănătate din cîte există. Uităm adesea că în jurul orașelor sînt păduri, cabane, lacuri de agrement etc., care ne pot oferi din plin bucurii nu numai în timpul vacanțelor. Neglijarea factorilor naturali de sănătate are ca revers apariția frecventă a unor maladii din ce în ce mai greu de evitat în atmosfera impură din marile aglomerații urbane.Un optimum biologic de sănătate nu poate fi atins de nici o medicatie din lume ; el este urmarea firească a condiț’i’or de igienă vitală, a unei alimentații raționale. Cît privește terapia, aceasta își dovedește eficiența doar atunci cînd merge mînă în mînă cu o viață igienică, echilibratăSe discută mult, în lume, modul

în care se poate realiza contactul om-natură în zilele noastre. Unii au recurs la soluții dintre cele mai neașteptate La Paris, în momentul de față, multă lume se pasionează după tradiționala saună finlandeză ; numai in anii 1966-1967, în metropola franceză ?ș-au construit cîteva sute da asemenea băi. în anumite orașe din R.F. a Germaniei se proiectează construirea de locuințe prevăzute cu piscine și grădini suspendate. Japonezii au instalat la Tokio automate pentru vînzarea aerului curat. Naturismul. dincolo de aspectul său exhibiționist, exprimă nevoia omului modern de a evada din tentaculele de beton ale metropolei. Avînd în vedere și tradițiile noastre, cred că o soluție ar fi crearea unor complexe hidro-balneo-sportive în marile orașe, care ar putea concura, în mod eficient, la păstrarea sănătății individului, la deconectarea și relaxarea lui. Ele ar putea fi ridicate în perimetrul noilor cartiere, dotate cu bazine, săli de sport, aparate de gimnastică etc. Cheltuielile efectuate în acest scop ar fi din plin recuperate de pe urma veniturilor ce s-ar realiza".
★în loc de concluzii, să reamintim aici că, potrivit acelorași surse citate la începutul anchetei, doar un procent ce variază între zece oină la douăzeci la mie dintre locuitorii marilor orașe industrializate recurg, în prezent, la acest antidot împotriva maladiei care este natura. Or, la noi, unde natura este atît de darnică, se impune o propagandă mai susținută în acest sens, desfășurată în mod științific de instituțiile chemate să se ocupe de sănătatea publică. Surmenajul, astenia, sedentarismul, de care ne plîngem adesea, se vor izbi de un adversar redutabil. „Să nu așteptăm marile vacanțe pentru a ne bucura de soare, de apă si ozon, ci, dimpotrivă, să facem din natură un cod al existenței noastre..." Această chemare, adresată de savantul francez A. Lwoff, laureat al Premiului Nobel, nu ne poate lăsa indiferenți.
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In noua fabrica de tricotaje din București Foto : Gh. Vintilă

Oricît am insista, nu este de ajuns pentru a sublinia că organizarea și desfășurarea în bune condiții a a- provizionării cu materiale și aparataje influențează în inare măsură activitatea șantierelor, îndeplinirea ritmică a planului de con- strucții-montaj.Să examinăm, pe rînd, cîteva aspecte, în practică s-a dovedit că una din măsurile importante, care conți aonează stabilirea concretă și la timpul oportun a necesarului de materiale ce urmează să fie aduse pe șantiere este predarea documentației tehnice dc execuție de către beneficiari înaintea anului de plan. în ultimii ani se constată o îmbunătățire în domeniul asigurării organizațiilor de constructii-mon- taj cu proiecte de execuție. La sfîrșitul anului trecut trustul nostru dispunea de 90 la sută din proiectele anului 1968.Ar fi greșit să trecem cu vederea faptul că mai sînt cazuri cînd documentațiile se primesc fragmentate, cînd detaliile de execuție se predau pe parcurs, iar un volum însemnat de proiecte îl primim în ultimul trimestru, astfel că nu mai putem interveni în comenzile de materiale ale trimestrelor anterioare. Nu înțelegem de ce unii bene- r-piari — UCECOM, Consiliul Superior al Agriculturii — continuă să ne predea documentațiile în ultimul moment, cu toate că folosesc proiecte tip, ce pot fi procurate.cu mult înaintea anului de plan. Ca să fim concreți, noi, constructorii, sîntem nevoiti să acceptăm execuția lucrărilor, întrucît sînt înscrise în plan, refuzînd cererile altor beneficiari care se prezintă cu proiecte elaborate în întregime.Evident, asemenea deficiențe care dereglează a- provizionarea cu materiale a șantierelor, desfășurarea ritmică a lucrărilor, nu mai pot fi tolerate. O soluție pentru înlăturarea lor există și, în acest sens, propun să se aplice cu strictețe principiul de a se introduce în plan doar investițiile ce au documentații depuse la executant cu 6 luni înaintea semestrului în care va începe lucrarea sau cel mai tirziu pînă la sfirșitul lunii septembrie.O atare decalare minimă între primirea documentațiilor de execuție și lansarea comenzilor de materiale este dictată și de faptul că executantul are nevoie de mai mult timp pentru a verifica materialele prevăzute de proiectant, care, uneori, nu este la curent cu posibilitățile de aprovizionare și chiar cu unele materiale noi care înlocuiesc pe cele deficitare. Or, aceasta dă naștere la un șir de discordante. Bunăoară, covorul și dalele F.V.C. produse la Iași nu sînt. prevăzute în documentațiile pentru lucrările pe care le executăm în 1968 ; în schimb, s-a prevăzut parchet de stejar în cantități duble față de repartiții. înlocuitorii de cărămidă (blocuri din deșeurimice sau beton celular toclavizat) reprezintă proiecte numai 5 la sută necesarul de materiale zidărie, cu toate că prin partiții am primit 20sută. O situație similară există și în cazul altor materiale. Cred că preluarea de către unitățile de construcții a unei părți din activitatea de proiectare — ca adaptări de proiecte tip și refolosibile. unele documentații de execuție etc. — ar rezo'va necon- cordanțele care mai există ‘în privința stabilirii soluțiilor și materialelor necesare.Experiența din ultimul timp a demonstrat că simplificarea relațiilor furni- zor-beneficiar și eliminarea verigilor intermediare de-

termină o îmbunătățire vizibilă a activității de aprovizionare. Anul trecut, trustul nostru a contractat prin ORAD tîmplărie de lemn, agregate de balastieră, cărămizi și alte materiale de volum mare, pentru care am achitat o cotă de aproximativ 500 000 lei, dar aceasta nu ne-a scutit să întreținem, în paralel cu ORAD, o legătură permanentă cu furnizorii, pentru livrarea acestor materiale, începind cu anul 1968, am scos din circuitul ORAD produsele de balastieră și carieră și ne propunem să extindem această măsură și la alte materiale de masă, mergînd pînă la

tea întreprinderilor de Industrie locală nu contractează produsele lor cu terții decît după ce au asigurat cererile din regiunile respective. La prima vedere s-ar părea că este normal să fie așa. însă cum își a- sigură materialele respective ceilalți solicitanți ? Eu văd rezolvarea acestei probleme pe două căi. în primul rînd, fiecare regiune să-și extindă sortimentele de produse ; în acest sens, secțiunea de industrie locală a Sfatului popular regional Iași a și pornit o acțiune de fabricare a unor materiale noi de construcții și instalații. în al doilea rînd. industria republicană

crearea unei baze proprii de aprovizionare.Există și o altă sursă de greutăți în aprovizionarea cu materiale și aparataje a șantierelor Extinderea nomenclatorului de materiale repartizate descentralizat, măsură de altfel necesară pentru creșterea o- perativității în aprovizionare, a fost greșit înțeleasă de unele ministere și sfaturi populare regionale și. din considerente îngust departamentale sau regionale, ele refuză adesea comenzile solicitanților aparți- nînd altor ministere sau regiuni. Bunăoară. Ministerul de Construcții pentru Industria Chimică și Rafinării are „monopolul" rialelor antiacide mizi, chit), al gresiei tru pardoseli, pe care le distribuie numai șantierelor sale, după cum Ministerul Industriei Construcțiilor are în exclusivitate repartizarea agregatelor sortate de balastieră, extrase prin unitățile sale ; la fel. majorita-

mate- (cără- pen-

și cea locală să prevadă un procentaj din aceste produse și pentru solicitanții din afara ministerului sau regiunii producătoare.Să ne referim, pe scurt, la modul în care sînt repartizate materialele de către C.S.P. și unele ministere, deoarece socotesc că și în acest domeniu pot fi a- duse îmbunătățiri. Este binevenită verificarea necesarului, impusă de C.S.P., și în ultimul timp și de M.I.C. pentru cărămizi. însă numai în măsura în care necesarul pe bază de documentații este acoperit cu repartiții. Dar cum putem realiza ultima suplimentare a planului de locuințe (12 0C0 mii Iei), dacă nu am primit și repartiții echivalente pentru cherestea, oțel beton și alte materiale ? Dc asemenea, nu este just procedeul unor ministere, bunăoară Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, de a repartiza materialele solicitate, aplicînd beneficiarii

coeficient de reducere, funcție de capacitatea fabricarerespectiv. Acest procedeu îi determină pe unii beneficiari să majoreze artificial necesarul — astfel ca prin aplicarea coeficientului să le revină cantitatea reală de care au nevoie — și îi dezavantajează pe cei ce au prezentat un necesar real. Anomalia este evidentă : unii constructori se zbat din greu să procure anumite materiale, pe cînd alții își creează stocuri.în scopul întăririi ciplinei contractuale, necesar s " bunătățiri gislației oarece în prezent lizările nelivrarea. materialelor termen sau de calitatea stabilită .reprezintă o parte infimă față de paguba provocată beneficiarului. Pentru întîrzierea cu 15 zile a livrării cantității de 100 tone oțel-beton se aplică furnizorului o penalizare de 1 la sută pe lună din valoarea materialului, adică 1 500 lei. Or, acest material condiționează turnarea a 1 200 mc planșee de beton armat și execuția a 2 700 mc zidărie. Deci, se putea realiza o producție de aproximativ 1,3 milioane lei. în acest caz, pe Iîngă nereali- zarea planului fizic și valoric, constructorul suportă o serie de cheltuieli constante, cum sînt salariile personalului tiv și al cum și toare de folosirea împrumuturilor cu garanția

în. de a materialului

dis- este să se aducă îm- i substanțiale le- în vigoare, de- pena- apîicate pentru la

tehnic-administra- muncitorilor, pfe- dobînzi penaliza- 12 la sută pentruforuluiToate la un loc.ating tutelar, în cazul suma de lesne denostru,300 000 lei. Este înțeles, din acest exemplu, că penalizarea suportată de furnizor nu reprezintă de- cît 0,5 la sută din valoarea daunelor aduse beneficiarului și, deci, nu-1 poate stimula la îndeplinirea clauzelor contractuale.

V-ati pus vreodată întrebarea cite legume consumă familia dv. în cursul unui an ? Gospodinei care merge de cîteva ori pe săptămînă cu sacoșa la piață, ori își umple toamna cămara cu diferite produse legumicole îi este greu să totalizeze cantitatea legumelor consumate. Asemenea calcule se întreprind în primul rînd de medicii nutriționiști pentru a vedea necesarul de legume pentru fiecare persoană și apoi de specialiștii de la Consiliul Superior al Agriculturii care stabilesc, pe această bază, ce să se cultive, ce se cere și ce se realizează în domeniul aprovizionării cu legume. După datele Insiitutului de igienă, în condițiile tăi ii noastre, legumele și cartofii trebuie să intre în proporție de 500—600 grame în rația zilnică a fiecărui cetățean. înseamnă că revin pe an 180 kg legume pe cap de locuitor la care trebuie să se adauge și 100 kg fructe. Cei care se ocupă de producerea și valorificarea legumelor spun și la ce nivel a ajuns consumul acestor produse. In 1967, de exemplu, cantitatea de legume consumată în medie pe locuitor a fost de 115 kg, situîndu-ne sub consumul mediu care se realizează în alte țări : 146 kg în Italia. 141 kg în Franța, 120 kg în Bulgaria. Dar problema principală nu este atît diferența — care_ după cum se vede nu este flagrantă, ci faptul că cea mai mare narte din legume se consumă într-o perioadă re- strînsă de circa 90 de zile. Deci în cea mai mare parte a anului populația nu beneficiază de legume proaspete care, așa cum se știe, constituie sursa principală de vitamine și deci de sănătateIată de ce cînd vorbim de legumicultura problema se pune sub un dublu aspect : 1) sporirea producției globale la aceste produse de mare însemnătate pentru aprovizionarea populației. 2) eșalonarea producției pe întreg cursul anului. Așa cum se cunoaște, în anul trecut s-au semnalat deficiente și într-o privință și în alta: producția de legume a apărut cu în- tîrziere — îndeosebi la verdețuri, roșii, cantitățile livrate populației au fost insuficiente — iar în ce privește eșalonarea, după cîteva „vîr- furi" în care s-au stricat unele cantități de legume, au urmat perioade în care .piața era aprovizionată nesatisfăcător. Cauzele acestei situații au fost analizate la timpul lor.Dar ce se face ca în acest an lația să fie aprovizionată mai cu legume, să nu se mai repete tățile care au existat anul trecut ? Consiliul Superior al Agriculturii a prevăzut unele măsuri care să permită obținerea unei producții totale de legume care însumează 3 140 000 tone, cu 700 000 tone mai mai'e decît cea realizată in anul trecut. Consumul pe locuitor va crește la 140 kg din care 40 kg tomate, 25 kg varză, 18 kg ceapă, 11 kg rădăcinoase, 6,6 kg. ardei — cantități care satisfac în bună măsură necesitățile de consum ale populației, ele fiind stabilite de comun acord cu Institutul de igienă și alimentație din Ministerul Sănătății. Se voi asigura, de asemenea, cantități mai mari de legume în stare proaspătă și pentru export. Pînă aci, toate bune. Se pune însă întrebarea : ce se întreprinde pentru realizarea producției prevăzute ?Zilele trecute, la Consiliul Superior al Agriculturii a avut loc o teleconferință cu conducerile consiliilor agricole regionale la care au participat și reprezentanți ai uniunilor cooperatiste și ai organelor care se o- cupă cu aprovizionarea cu materiale pentru legumicultura. A rezultat că în multe locuri măsurile luate de Consiliul Superior al Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție se înfăptuiesc, problema producției de legume fiind în această perioadă una din preocupările de bază ale organelor agricole. Se ridică totuși mai pregnant cîteva probleme.Unde cultivăm legumele ? întrebarea este firească dacă se ține seama că atît în cooperativele agricole, cît și în întreprinderile agricole de stat, s-a prevăzut ca suprafețele destinate legumicultorii să în acest an. In snunea tov.

popu- bine greu-

vicepreședinte al consiliului agricol regional — nu există probleme în ce privește repartizarea suprafețelor care urmează să se cultive cu legume. Cele prevăzute în planurile de producție de către cooperativele agricole se încadrează în indicatorii de plan ai regiunii. Se urmărește, împreună cu uniunile cooperatiste, ca în adunările generale să se stabilească cele mai potrivite măsuri menite să asigure ca cifrele prevăzute privind suprafețele și producția să se realizeze.La teleconferință s-a subliniat că și în alte regiuni problema realizării în întregime a suprafețelor prevăzute a fi cultivate este rezolvată.în regiunea Dobrogea, unde anul trecut s-au semnalat deficiențe în această privință, planul a fost adaptat cerințelor organelor contractante și se realizează a- tît pe ansamblul suprafeței, cît și pe sortimente. Greutăți mai mari există mai ales în ce privește amplasarea suprafețelor destinate a fi cultivate cu legume pe terenuri amenajate pentru irigat. Mai proastă este situația din acest punct de vedere si în regiunile Oltenia, Banat, Galați și altele. S-a indicat ca să se amplaseze culturile de legume pe terenuri amenajate din ceilalți ani și_pe acelea care pot fi amenajate pînă la semănatul ori plantatul în cîmp. Grija principală trebuie însă acordată realizării în întregime a suprafețelor prevăzute a fi cultivate cu legume. Anul trecut din cauză că au fost cultivate suprafețe cu mult mai mici decît cele prevăzute în planurile de producție ale cooperativelor agricole, volumul producției marfă, la unele sortimente a fost nesatisfăcător, ceea ce a cauzat greutăți în aprovizionare. în această privință, trebuie avute în vedere, în primul rînd. sortimentele deficitare : ceapă, usturoi, tomate de vară și _ toamnă etc. Ceea ce se întîmplă de cîțiva ani cu ceapa și usturoiul dovedește că în domeniu] planificării în unele unități agricole cultivatoare de legume există încă serioase deficiențe. La ceapă și usturoi, după un an cu producție abundentă, urmează altul în care aceste produse sînt deficitare. Cum se explică această situație ? Ne răspunde ing N. Marinescu, director în Consiliul Superior al Agriculturii. „în 1966 a fost o producție abundentă de ceapă și usturoi, care nu s-a putut valorifica în condiții optime. Produsele n-au fost luate în totalitate de către unitățile contractante, prețul a fost redus fată de cel prevăzut în contract. în asemenea condiții, în a- nul următor, unitățile agricole au redus mult suprafețele destinate acestor culturi". Tot de la Consiliu) Superior al Agriculturii am fost informați că pentru a nu se repeta asemenea situații se va urmări realizarea în întregime a suprafețelor prevăzute a se cultivaToată lumea știe că producția legumicolă se hotărăște încă din lunile de iarnă. Acum cînd în alte sectoare agricole nu sînt prea multe de făcut, grădinarii muncesc de zor la amenajarea de răsadnițe și construirea altora noi. Pînă acum s-au semănat

147 500 mp de răsadnițe, unele întîr- zieri semnalîndu-se în regiunile Argeș și Galati. Mai slab se stă în ce privește confecționarea de răsadnițe noi. De ce această situație ? Se afirmă, în general, că nu s-ar fi asigurat materiale. într-adevăr, în această privință se întîmpină unele greutăți pe care le consemnăm în rîndurile de față pentru a se putea lua măsuri în vederea eliminării lor. întîrzie în mod nejustificat livrarea de către unitățile Ministerului Economiei Forestiere a tocurilor și a ramelor pentru răsadnițe. Pentru cele 700 ha de solarii care urmează să fie făcute în cooperativele agricole s-au livrat numai o treime din cantitățile de lemn C.R., prevăzute pînă la 31 decembrie. O situație asemănătoare este la livrarea prefabricatelor de beton pentru răsadnițe. Din cantitatea totală de 9 400 mc, unitățile Ministerului Industriei Construcțiilor și întreprinderile sfaturilor populare au livrat numai 800 mc. Restul trebuie să se asigure pînă la 1 martie. Cum se va realiza acest lucru, e greu de presupus, dacă livrările se fac în ritmul de pînă acum.Există, așa cum am mai arătat, greutăți în aprovizionarea cu materiale. Dar se pune întrebarea : unde sînt răsadnițele de anul trecut? Unele din ele nu au fost încă revizuite și reparate, le lipsesc geamurile. De aceea, nu s-a trecut cu toate forțele practic la producerea răsadurilor necesare. E foarte bine că în multe locuri nu se așteaptă ca totul să se facă cu materiale de prima clasă ci, folosindu-se experiența de ani de zile a grădinarilor, se utilizează materiale locale. O vastă acțiune, îh această privință, se desfășoară în regiunea București unde se amenajează răsadnițe cu toc din cărămizi, din baloti de paie etc Condiții pentru folosirea u- nor astfel de materiale din resurse locale există si în alte locuri.La teleconferința de la Consiliul Superior al Agriculturii, despre care am amintit, s-a discutat mult și despre semințe. A reieșit că toate cantitățile de semințe au fost distribuite și că în cîteva zile vor ajunge în unitățile de producție. Mai bine zis, s-au distribuit cele care există deoarece și în acest an se semnalează deficite la unele sortimente. Cei de la consiliile agricole au fost asigurați că se mai fac unele „mișcări", că se aduc unele cantități din import. Se pune întrebarea : cînd se va rezolva odată problema semințelor de legume în așa fel ca să nu dea atîta bătaie de cap ? Dar despre această problemă ne vom ocupa într-un articol viitor.Iată cîteva probleme de mare însemnătate și care trebuie rezolvate urgent pentru ca în acest an să se asigure o producție bună de legume, eșalonată în timp și care să ajungă în condiții ireproșabile la consumator. Consiliile agricole, uniunile cooperatiste, unitățile de producție știu ce să facă în această privință. Se cere însă să și facă. Și cu cea mai mare răspundere și operativitate.

„Fertilitatea
și inferlililatea la 

animalele de fermă"

Capacitatea animalelor de a 
produce descendenți viabili este 
o condiție din cele mai impor
tante pentru dezvoltarea zooteh
niei. Această problemă este tra
tată pe larg în lucrarea : „Fertilitatea și infertilitatea la animalele de fermă" de V. Oțel, M. Pa- 
raschivescu și C. Mihăilescu. Pe 
lingă cunoștințe teoretice, specia
liștii din domeniul zootehniei vor 
găsi, în această lucrare, răspun
suri la numeroase probleme 
practice care se referă la in
fluența fertilității asupra sporirii 
numărului de animale într-o uni
tate agricolă, nivelul lor produc
tiv, organizarea lucrărilor de se
lecție etc.

i

Ion HERȚEG

(corespondentul „Scînteii”) Intre clădirile impunătoare 
de aluminiu din Slatina, ochiul surprinde forfota de șan-

PITEȘTI 
ale Uzinei 
tier. Se lucrează la obiectivele din etapa a treia de extindere. La 
cel mai important obiectiv, hala de electroliză, s-a turnat fundația 
și s-a montat majoritatea stîlpilor de rezistență. In plină desfășu
rare sînt și lucrările de extindere a turnătoriei, unde se vor monta 
alte cinci cuptoare electrice și cu gaze. în etapa a treia de extin
dere a uzinei de aluminiu din Slatina sînt prevăzute și alte obiec
tive : o stație de redresori și siliciu, un turn de pastă, depozite pen
tru materiale.

COSMA 
adjunct 
regional sporească simțitor regiunea București Eftimie Vasilescu.

Constantin 
inginer-șef 
al Trustului 
de construcții lași Vv^AAAAAAAAAAAAAAjVAAAAAAAAAA/\AAAAAAA/\AAAAAA/VWV

(Urmare din pag. I) sătoate premisele avîntată și plină prin abne- se în-nală a partidului, ținind seama de experiența acumulată, de importanța acestei acțiuni pentru modernizarea și progresul întregii economii ea trebuie continuată și adîncită în toate extinsă ductive, verență studiilebuie desfășurată o acțiune susținută pentru reducerea substanțială a cheltuielilor materiale de producție în toate ramurile.Din capitolul tiții-construcții activitatea în acest domeniu desfășurat în

întreprinderile, și în celelalte ramuri pro- aplieîndu-se cu perse- măsurile cuprinse în elaborate ; totodată, tre-
întreprinderile și

cera- au- în din de reia

I

referitor la inves- se desprinde că s-a desfășurat în condiții mai bune decît in anii trecuți. Volumul de investiții pe 1967 din fondurile centralizate ale statului, însumînd 52.2 miliarde lei — care este aproximativ egal cu cel realizat în cursul primului cincinal 1951 —1955 — a fost îndeplinit integral. Comunicatul cuprinde o listă largă de obiective și capacități care au intrat în funcțiune în 1967 în industria energetică, de prelucrare a petrolului, chimică, constructoare de mașini, de industrializare a lemnului, în industria ușoară și alimentară. în total, anul trecut au intrat in exploatare circa 200 capacități și obiective industriale importante ; concomitent s-au dezvoltat și modernizat diferite întreprinderi, s-au extins dotarea tehnică modernă a economiei, mecanizarea și automatizarea producției Au continuat în ritm susținut lucrările pe marile șantiere, unde se construiesc obiective importante ale cincinalului. Subliniind rezultatele bune obținute in domeniul

investițiilor, comunicatul menționează, totodată, că planul anual de punere in funcțiune a fondurilor fixe nu a fost îndeplinit în întregime, ceea ce obligă celelalte organe de tragă învățămintele ia măsuri energice evita pe viitor deficiențele nalate.Comunicatul consemnează 1967 au fost obținute în continuare rezultate însemnate în dezvoltarea intensivă și multilaterală a producției agricole. S-a lărgit baza tehnică materială a agriculturii, ca urmare a investițiilor făcute de stat care depășesc cu 13,8 Ia sută pe cele realizate în 1966 ; s-a perfecționat organizarea întreprinderilor agricole de stat, a continuat acțiunea de consolidare economico- organizatorică a cooperativelor a- gricole de producție Producția globală agricolă obținută anul trecut a fost mai mare decît în 1966, în primii doi ani ai cincinalului cres- cînd într-un ritm mediu anual de 7,5 Ia zut în levat reale 13,7 milioane tone — din care cea de grîu-secară 5.9 milioane tone, iar cea de porumb de peste 6,8 milioane tone — situindii-se printre producțiile cele mai mari din agricultura României Evidențiind aceste realizări, in comunicat se arată totodată, că la unele culturi principale, cum sînt porumbul, le-

ministerele stat vizate cuvenite și pentru Și să să sea sem-că in

sută, superior celui prevă- planul cincinal. Este de re- că producția totală de ce- obținută in 1967 a depășit

gumele, planul nu a fost îndeplinit integral și ca însămințării urmare a ne- unor suprafețe planificate Au fost obținute rezultate însemnate și în ramura producției animale.Economia noastră se dezvoltă ca un tot unitar, comunicatul relevînd realizările importante obținhte și în celelalte ramuri economice i construcțiile, transporturile, comerțul interior și exterior Volumul comerțului exterior planificat pe 1967 a fost îndeplinit și depășit, înregistrîndu-se o creștere de 22.4 Ia sută față de 1966 și de 34.8 la sută față de 1965. Țările socialiste au continuat să dețină o pondere însemnată în volumul comerțului exterior al României ; concomitent, s-au dezvoltat șl diversificat relațiile comerciale și cu celelalte țâri ale lumii.Rezultatele pozitive obținute m toate ramurile producției materiale au asigurat creșterea venitului național și, pe această bază, s-au luat noi și importante măsuri ridicarea nivelului de trai porului. în 1967 veniturile bănești ale familiilor de salariați au cu 8.9 la sută. îndeosebi prin majorarea salariilor mici în avans față de prevederile cincinalului, iar cele ale familiilor de țărani cu 9,8 Ia sută. Au fost majorate sensibil toate categoriile de pensii, s-a introdus sistemul de pensionare a țăranilor cooperatori în total, veniturile bănești ale populație' an crescut cu 9,1 la sută față de 1966.

ȘiA în-

pentru al po-crescut

Mărirea veniturilor populației fost însoțită de creșterea volumului vînzărilor de mărfuri prin comerțul socialist, care a fost cu 9.8 la sută mai mare față de 1966 ; în anumite perioade însă s-au făcut simțite neajunsuri în aprovizionarea populației cu unele mărfuri alimentare și nealimentare. combustibil unele materiale de construcție crescut numărul de salariați.deosebi al muncitorilor, economia națională a primit un număr de circa 21 800 de specialiști cu pregătire superioară. S-a îmbunătățit ocrotirea sănătății, s-au dezvoltat învățămîntul, activitatea de cercetare științifică și cultura Cheltuielile bugetului de stat pentru finanțarea acțiunilor social-culturale destinate populației au fost de 25.9 miliarde lei. Au fost date în folosință din fondurile statului circa 51 000 apartamente, iar populația și-a construit din fonduri proprii circa 69 000 locuințe, majoritatea situate în mediul rural ; s-au luat noi măsuri de stimulare și extindere a construcției de locuințe proprietate personală cu sprijinul statului.Anul 1967 se înscrie în cronica cincinalului ca un an rodnic în realizări pe toate planurile, ca o nouă treaptă pe calea desăvîrșirii edificiului socialist în Rezultatele de seamă toate domeniile vieții sociale, adăngîndn-se nute în 1966,
țara noastră, dobînrlite în economice și la cele obți-demonstrează că

există munca gație a întregului popor, făptuiască cu succes întregul program de dezvoltare a țării elaborat de IX-lea, completat și Conferința Națională din decembrie 1967.Hotărîrile Conferinței a P.C.R. — o nouă și confirmare a capacității nostru de a imprima întregii dezvoltări un dinamism mereu cres- cînd — au înarmat pe oamenii muncii cu un vast program de acțiune, cu sarcini de cea mai mare însemnătate pentru progresul economic și social al României, a deschis noi orizonturi operei de construcție socialistă ce se înfăptuiește în țara noastră. Ele au stimulat energiile creatoare ale poporului, în vederea dezvoltării susținute în continuare a economiei naționale, perfecționării muncii și ridicării eficienței economice în toate sectoarele de activitate.însuflețiți de sarcinile mărețe trasate de partid, oamenii muncii au trecut cu hotărîre la îndeplinirea planului de stat pe anul 1968. ceea ce se reflectă în realizările obținute în luna ianuarie, în angajamentele mobilizatoare luate în adunările salariaților din întreprinderi. Concentrîndu-și activitatea asupra înfăptuirii hotărîrilor Conferinței Naționale, a planului de stat, poporul nostru va înscrie în cel de-al treilea an al cincinalului noi și importante realizări în dezvoltarea forțelor de producție. în îmbunătățirea vieții sale materiale și spirituale, asigurînd progresul continuu al societății noastre pe drumul prosperității și civilizației.

multilaterală Congresul al dezvoltat de a partiduluiNaționale viguroasă partidului

„Valorificarea deșeurilor 
agricole și industriale în 

hrana animalelor"în lucrarea „Valorificarea deșeurilor agricole și industriale în hrana animalelor", de ing. I. A- 
rișanu și dr. Gh. Marinescu, sînt 
descrise produse care se obțin în 
urma prelucrării cerealelor și a 
plantelor tehnice în cadrul indus
triei alimentare, deosebit de valo
roase în hrana animalelor. Pe 
lingă acestea este descrisă folo
sirea uno* furaje rezultate în ur
ma prelucrării industriale a unor 
produse animale. Totodată sînt 
inventariate și alte produse care 
completează baza furajeră : re
sursele silvice, cele rezultate de 
la culturile de legume, de la con
diționarea semințelor, nutrețurile 
grosiere etc.

VALORIFICAREADEȘEURILOR AGRICOLEȘi INDUSTRIALEÎN HRANA ANIMALELOR:
„Păstrarea și prelucrarea 
produselor hortiviticole"„Păstrarea și prelucrarea produselor hortiviticole" de 1. F. Ra
du și A. Gherglii tratează o pro
blemă deosebit de importantă, 
care condiționează buna aprovi
zionare a populației. Paralel cu 
dezvoltarea sectorului legumicol, 
pomicol și viticol se impune folo
sirea la un nivel mai ridicat a pro
duselor obținute. In lucrare sînt 
descrise metodele care contribuie 
la menținerea legumelor și fruc
telor în stare proaspătă, un timp 
cît mai îndelungat. De asemenea, 
sînt puse la dispoziția specialiș
tilor numeroase date utile pri
vind prelucrarea produselor horti
viticole, și sînt prezentate noile 
orientări ale tehnologiei păstrării 
și prelucrării produselor hortivi
ticole.

/
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ORUL teatre

filmului
Am cunoscut nu de mult un regizor 

argentinean, toarte talentat, l-am văzut 
primul film', un scurt metraj, și mi s-a 
părut excelent. Totuși, nimeni nu mai 
voia să-i dea bani pentru un alt film, 
l-am povestit despre condifiile de lucru 
ale cineaștilor de la noi din fără și a- 
proape nu putea să creadă.

Cert, noi cei care lucrăm în cinema
tografie avem serioase obligafii pentru 
condifiile de muncă ce ni se oferă. Fră- 
mîntările colegilor mei, neliniștea crea
toare care există în studio și pe care o 
vădesc unele din filmele noastre, dove
desc înfeiegerea datoriilor tot mai mari 
ce ne revin. Se remarcă un pro
gres profesional sigur, se discută 
atent și acut despre scenariu, regie, mo
dalitatea de producfie a filmului etc. 
Totuși, dezbaterile teoretice sînf încă 
insuficiente (inclusiv în revistele de spe
cialitate). In plus, între felul cum dis
cutăm și felul în care acționăm există, 
uneori, o sensibilă diferență. Dacă s-a 
renun)at la sistemul scenariu finisat îna
intat regizorului (care nici nu auzise de 
el pînă atunci), sistemul de lucru al 
unor coproducții sau lipsa de opțiune a 
unora dintre noi pentru subiectul pe 
care vrem să-l realizăm mai dăinuie. 
Această opțiune mi se pare una din 
condifiile esenfiale ale realizării unui 
film bun, modul de abordare și elabo
rare a unui scenariu, și despre acest 
lucru aș vrea să spun cîteva cuvinte.

Tot mai multi regizori, de pretutin
deni, nu se mai mulțumesc cu postura 
de interprefi. Excelentul meseriaș care 
„pune în scenă" lasă toț mai mult loc 
regizorului autor, care face film pentru 
că vrea să spună ceva anume și crede 
că poate să facă asta cel mai bine prin 
intermediul ecranului. Obfinerea unui 
echivalent cinematografic pentru tex
tul literar interesează mai pufin (mă re
fer la ecranizările meșteșugărești, care 
traduc aidoma proza, trădînd-o de fapt). 
Transpunerile cinematografice după o- 
pere literare sînf condifionate în pri
mul rînd de opțiunea regizorului, de 
punctul său de vedere exprimat clar 
încă în scenariul literar. De pildă, vrei 
să faci o ecranizare după o schiță, nu
velă, roman etc, ca să evidenfiezi un 
sens contemporan existent în proză, 
convenabil lumii fale spirituale. Oricum, 
reorganizarea materialului literar în 
scenariu, păsfrînd esenfa, e necesară.

Este inutil de demonstrat că pasiunea 
pentru tema aleasă, afinitățile pe care 
le ai cu lumea pe care vrei s-o descrii, 
măsura în care cunoști acea lume sînf 
printre criteriile esenfiale ale reușitei 
filmului. Intervenind de la început, re
gizorul însofește munca scenaristului 
încă din faza de „idee". Nu cred că 
munca lui trebuie să înceapă după ter
minarea scenariului. Pentru că limpe
zimea punctului de vedere al realiza
torului viitorului film, regizorul, greu 
se mai poate împlini în faza de decu
paj, aproape imposibil în filmare (în 
bine, firește, în rău... sînt cazuri destu
le). Filmarea propriu-zisă, însuflețind 
litera scrisă, relevă substanfa scenariu
lui, dar nu o poate crea. La aceasta 
cred că se rezumă limitele improviza
ției de filmare, metodă de lucru pe 
care personal n-o refuz, dar pe care 
încerc s-o înțeleg în accepțiunea lui 
Jacques Tati, care spune că pregătește 
timp îndelungat scenariul, pînă îl știe 
pe dinafară, apoi la filmare improvi
zează, verificînd cele gîndite in scris 
cu viafa ce se compune pe ecran. So
luțiile noi de plafou, realizata în spiri
tul scenariului, se impun „pe viu", dînd 
acea notă de autenticitate după care 
tînjim încă.

Multe din materialele filmelor noas
tre au creat pe parcurs senzafia de a- 
devăr, în final filmul demonstrînd exis
tența sau inexistenta' unui gînd initial 
limpede și veridic. Rar am auzit vor- 
bindu-se în studio despre „material 
prost" (despre filme proaste am auzit 
deseori). In schimb, ia vizionări diver
se pe parcursul filmărilor auzi spunîn- 
du-se : „interesant, dar să vedem cum

o să se lege", „trebuie avut grijă la 
montaj". Montajul însă, ca și toate o- 
perajiunile de finisare, confirmă scena
riul, nu-i infirmă, nici nu oferă soluții 
miraculoase. Toate deficiențele de or
ganizare a materialului la filmele criti
cate puteau fi detectate cu ușurință în 
faza de scenariu printr-o Studiere atentă 
a acestuia (există firește și deteriorări 
flagrante intervenite în filmare, care fin 
de talentul regizorului, dar asta e altă 
problemă...). Nu optez pentru formula 
de scenariu „beton armat”, cu cadre

puncte de vedere

desenate, care închistează imaginația 
regizorului-artist. Ceea ce interesează 
este redarea esenței, a ideii principale 
— aceasta pînă în amănunt. Este ceea 
ce am încercat realizînd „Diminețile 
unui băiat cuminte". O experiență ante
rioară îmi demonstrase că acceptarea 
scenariului „așa cum e", fără o afini
tate și o sudură reală între scenarist și 
regizor, fără ca în textul initial să fie 
înglobată optica, sensibilitatea realiza
torului, se răzbună asupra rezultatului 
final. In „Diminețile..." am respirat îm
preună cu C. Stoiciu, autorul scenariu
lui, atmosfera șantierului, am cunoscut 
împreună oamenii care ne-au inspirat

personajele, ideea filmului s-a cristali
zat în acest proces de osmoză. E, cred, 
cea mai bună modalitate, — regizorul 
trebuie să fie prezent de la nașterea 
ideii viitorului său film.

Și mai e vorba desigur și de scena
riști. Atragerea scriitorilor noștri spre 
cinematograf, care a înscris serioase 
succese, permite încă un efort sporit. La 
vizionările A.C.I.N.-ului cred că tinerii 
scriitori trebuie acceptați, încă înainte 
de a fi scris primul lor scenariu. Pro
pun ca unele prospecții să poată fi fă
cute de scenarist cu regizorul încă îna
inte de scrierea scenariului, pe cheltuiala 
viitoarei echipe, știindu-se cît de nece
sar este ca încă scenariul literar să pre
supună niște locuri de filmare concrete. 
De asemenea, prezența unor scriitori la 
manifestări cinematografice internațio
nale mi se pare utilă.

In curînd va intra în studio prima 
nouă promoție de absolvenți ai Insti
tutului de. artă cinematografică. Tinerii 
regizori aduc cu ei pe colaboratorii 
scriitori din anii studenției, dintre care 
unii vor fi, poate, scenariști de nădejde, 
Posibilitățile acestora ar trebui repede 
folosite într-un studio experimental sau 
direct în planul de producție al stu
dioului. Cred, de asemenea, că un inte
res mai substantial al Asociației cineaș
tilor pentru mișcarea de cineclub de la 
noi din țară va duce la descoperirea 
unor reale talente de scenariști și re
gizori.

Andrei BLAIER

• Filarmonica de stat „G. Enescu" (în sala Studio a Ateneului) : Concert de 
muzică de cameră — 20.
0 Teatrul de stat de operetă : Abecedar muzical — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Regina de Navara — 
19,30, (sala Studio) : Jocul adevărului — 19,30.
0 Teatrul de comedie : Opinia publică — 21.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Livada cu vișini — 20, (sala din str. Al. Sabia nr. 76 A) : Comedie pe întu
neric — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Studio) : Cînd luna e albastră — 20.
0 Teatrul Mic : Richard al II-lea — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Toate pînzele sus — 18.
O Teatrul evreiesc de stat : Căutătorii de noroace — 20.
41 Teatrul „Țăndărică" : Papuciada — 17.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal la Boema 
— 19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Cu picioarele pe 
pămînt — 20.
0 Circul de stat : Selecțlunl de iarnă — 19,30.

La expozifia de plastică a Liceului de muzică și arte plastice din Tg. MureșFoto : A. Cartojan

La aniversarea 
unei mari 
reviste 
umoristice

Serban CIOCULESCU4

O B BDintre marile personalități ale folcloristicii noastre, cu o deosebită autoritate în tară și peste hotare, face parte și Constantin Brăiloiu, savant cu renume mondial, dublat de un ar- tist-compozitor și muzicolog, a cărui I multilaterală activitate s-a desfășurat în prima parte a secolului nostru, pînă în anul 1958.Om de știință cu o mare capacitate de analiză și sinteză, urmărind cu pasiune și tenacitate cunoașterea adevărului, cu o bogată experiență acumulată „pe teren", Brăiloiu preia principiile enunțate de D. G. Kiriac pe care le dezvoltă și le comple- Itează, punînd accentul pe cercetarea sistematică a folclorului ca fenomen social-artistic. O parte din ideile sale au fost concretizate în prima metodă de cercetare a folclorului : „Scliita de folclor muzical", publicată în 1931, metodă a cărei valoare se menține pînă astăzi.Savantul român susține, și pe bună dreptate, că obiectul folclorului este „un produs al obștei, un fapt social prin excelentă". Deci cercetarea științifică impune nu numai culegerea materialului (literar, muzical, coregrafic. etc.) ci și studierea situației reale a acestui material : gradul de vitalitate, adică frecventa lui, semnificația lui în viata colectivității si a individului etc., cu alte cuvinte colecțiile de cîntece, dansuri, texte poetice folclorice, trebuie să conțină ample date despre situația acestora, iar „demonstrația acustică" să fie completată cu o „documentație" a cărei întindere diferă de la caz la caz. Numai astfel publicațiile ar avea girul autenticității și realizatorii lor ar fi feriți de ispita mistificărilor. Au apărut în ultimii ani o serie de „colecții de folclor", editate de casele 9 de creație populară din diferite o- rașe. Dar nu găsim în ele nici cea mai mică mențiune din care să rezulte dacă piesele (texte, melodii etc.) sînt creații orale, colective, sau reprezintă fantezia unui individ mai mult sau mai puțin talentat, dacă au variante, cu alte cuvinte dacă cir- Iculă. dacă au fost acceptate, însușite de o unitate socială. Astăzi cu atît mai imperioasă este respectarea a- cestui principiu metodologic pentru a înlătura zecile de contrafaceri, de „creații" ivite peste noapte care sînt date drept folclor și de multe ori acceptate și difuzate cu o regretabilă ușurință, în volume, în emisiunile posturilor de radio și televiziune etc.Brăiloiu atrage atentia cercetătorilor să nu culeagă materialul la în-
Ieri a aVut loc, la cinematograful Republica din Capitală, premiera filmului românesc „De trei ori București".

© Capcana : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 
21,15, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
© De trei ori București : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2245 — ora 19,30), REPUBLICA (completare 
Pași spre Brâncuși) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21. 
© Căutați idolul : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16,15 ; 18,30 ; 20,45, BUCUREȘTI — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21.
© Un bărbat și o femeie : CAPITOL — 9,15 ; 11.30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,30 : 21.
© încercuirea : VICTORIA (completare In întîmpina- 
rea viitorului) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
© O sută unu dalmațieni : UNION — 14,30 ; 16,30 ;
18.30 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30 (la ambele completare Năică și veverița).

Dragostea unei blonde : LUMINA (completare
Echipa) — 9,15—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45, MO
ȘILOR (completare Opt minute de vis) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
© Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
© Cînd tu nu ești : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
© Vulcanul interzis — Găteala capului — Atenție — 
Trezirea : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.

(Urmare din pag. I)de știință, cu atît mai mult aici trebuie să acționeze și conștiința și planificarea".în acest scop, o mare însemnătate prezintă fructificarea în cadrul fiecărui colectiv a experienței și inițiativelor pozitive proprii sau reieșite din activitatea altor colective.Experiența unității noastre — cu un rol de prim ordin în sfera acestui domeniu recent dar de cea mai mare însemnătate, petrochimia — ne-a permis ca în unele situații să desprindem anumite concluzii utile cu privire la posibilitățile de raționalizare și îmbunătățire a structurii și organizării colectivului științific. O primă constatare se referă la avantajele oferite de colectivele complexe de specialiști, indispensabile pentru soluționarea multora din temele cu aspecte multilaterale solicitate astăzi. Desigur este mult mai ușor să organizezi activitatea unor specialiști de aceeași formație dar siguranța soluționării corespunzătoare și rapide a multor teme de cel mai mare interes și stringentă o dau în momentul de fată nu asemenea colective, ci cele complexe. Mi se par neutile de aceea concepțiile ce se mai manifestă încă în unele sectoare,

Studierea 
folclorului
ca fenomen social
tîmplare, de la primul om întîlnit într-o localitate, ci, „să folosească o seamă de procedee tehnice... între altele ancheta cu ajutorul informatorului tip". Așadar trebuie să aleagă pe cei mai buni deținători ai repertoriului local, reprezentanții colectivității locale diferentiati pe categorii de vîrstă, sexe, profesiuni etc. Vocea frumoasă a unui interpret nu este un criteriu eficient — așa cum se procedează adesea — și nici preluarea repertoriului transmis la radio, a- tunci cînd dorim să cunoaștem creația folclorică a unui sat. Nu de la aceștia este indicat să se culeagă, căci de multe ori e vorba de simpli imitatori ai interpretilor profesioniști. cu un repertoriu dubios sub aspectul autenticității. Bineînțeles că după culegerea repertoriului local a- cesta poate fi încredințat interpret.i- lor cu voce bună care au dovedit sensibilitate, talent și capacitate de trăire creatoare. Este totuși recomandabil, cum remarcă savantul Brăiloiu. ca aceștia să învețe direct de la deținătorii reali de folclor și nu după notițele muzicale, oricît de bine ar fi fost făcute, deoarece multe trăsături stilistice nu pot fi exprimate în scris si pentru a fi bine executate, trebuțe ascultate. Indicații prețioase găsim în această privință la Brăiloiu : „Nu prin învățătura din carte" care ar duce la „ștergerea deosebirilor dintre repertoriile regionale" se poate realiza conservarea și înviorarea tradiției, ci prin „mijloace scoase din cunoașterea amănunțită a împrejurărilor din fiecare loc... prin pilda vie a unor interpreti. prin în

treceri, premii, îndrumări etc.“, deoarece „originalitatea muzicii noastre populare stă în belșugul ei dialectal, care a uimit pe toți cercetătorii".O culegere științifică se face cu ajutorul unor instrumente de lucru speciale care să înlesnească depistarea materialului. Dacă pentru folclorul literar aceste instrumente există parțial, unele fiind pe cale de finisare (volume de colecții pentru proză, poezie epică, tipologii etc.), specialiștii muzicii populare lucrează, sub acest aspect, oarecum empiric, cu toate frumoasele lor realizări din ultimii ani. Materialul din arhivă nefiind transcris decît în foarte mică parte ,nu s-a putut efectua încă o fișă completă de repertoriu, diferențiată ne genuri si specii.Unul din principiile metodologice contemporane este cercetarea exhaustivă a unei colectivități pentru că numai astfel vom putea face fată cerințelor științifice ale Atlasului folcloric, numai astfel vom reuși să cunoaștem repertoriul folcloric integral al unei zone. Cele cîteva încercări de epuizare a repertoriului unui interpret au dat rezultate uimitoare. De exemplu, cercetătorii Ion Florea din Arad și Ovidiu Bîrlea, de la Institutul de etnografie și folclor, au înregistrat de Ia un singur lăutar din Dobrești Sighet 300 tipuri melodice. De obicei interpreții populari păstrează în memorie un număr considerabil de piese dintre care numai cîteva sînt în circulație. într-o anumită perioadă de timp. Culegătorul este dator, cu ajutorul fiselor de re

pertoriu, să i le amintească. Și astfel, treptat, se va strînge întreg patrimoniul de gîndire și simțire al poporului nostru, care trebuie să stea la baza educației și culturii naționale. Dar Brăiloiu semnalează pericolul la care s-ar expune cercetătorul care ar mînui superficial a- ceastă metodă. în adevăr, în memoria poporului este depozitat un mare număr de piese, melodii, care nu au o frecventă egală, nu au aceeași calitate. De aici rezultă și un alt principiu : pentru cunoașterea folclorului local trebuie făcute investigații sistematice la toate categoriile de oameni : copii, tineri și bătrîni. bărbați și femei, alegînd dintre aceștia pe cei mai dotati din punct de vedere al integrității memoriei, al sensibilității și dragostei pentru tradiție.Respectarea autenticității documentului folcloric este un alt principiu asupra căruia insistă etnomuzicolo- gul român, un principiu care trebuie să stăpînească neîncetat munca noastră : excluderea în extrema măsură a intervenției oricărui element subiectiv. De aici obligativitatea înregistrării mecanice a pieselor căci, oricît de bună pregătire ar avea specialistul, oricît de perfect ar nota un text poetic sau muzical, tot se omit o serie de elemente.Vorbind despre „documentația auxiliară" care trebuie să însoțească „documentul folcloric" Brăiloiu arată avantajele fixării, cu ajutorul aparatului de filmat și de fotografiat, a înfățișării interpretilor si a unor manifestări folclorice complexe : hora satului, obiceiurile agrare, de nuntă, de înmormîntare, de șezătoare etc. Fată de trecut, cînd numărul filmelor etnografice era extrem de redus — astăzi posibilitățile materiale sînt considerabil mai mari. Cu toate realizările obținute în ultimii ani, în numeroase cazuri nu s-a respectat autenticitatea materialului. în adevăr, filmele documentare trebuie să aibă în vedere și aspectul finisării artistice, dar nu în detrimentul adevărului. De ce obiceiurile atît de variate și originale pe care si le-a creat poporul de-a lungul secolelor si care reprezintă un anumit mod de gîndire, o concepție asupra lumii, care conțin un repertoriu viu, valoros, nu sînt imediat filmate ? Este de la sine înțeles că astăzi, cînd condițiile materiale ale țăranului s-au schimbat, cînd influenta culturii urbane pătrunde masiv și rapid în mediile rurale, aceste rosturi ale unei civilizații străvechi
cinema

«SBBBKBISaWEn

© Billy mincinosul : CENTRAL (completare Pași spre 
Brâncuși) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
O Femeia zilei : CINEMATECA — 10 ; 12,30.
© Escroc fără voie : GIULEȘTI (completare in cău
tarea timpului pierdut) — 15,30 ; 18 ; 20,30, VOLGA 
(completare Invitație) — 10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45, MIORIȚA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45. 
0 Război și pace (seriile I și II) : FEROVIAR —
9.30 ; 14 ; 18,30, EXCELSIOR — 9,30 ; 14 ; 18,30.
® Martin soldat : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare File din istoria sportului românesc) —
10.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : DACIA 
(completare Viața începe la 40 de ani) — 8—21 în 
continuare.
O Zosia : BUZEȘTI (completare Doi) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
© Regina zăpezii : CRINGAȘI (completare Cei doi 
ursuleți) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Spartacus (ambele serii) : GRIVIȚA — 9 ; 12,30 ; 
16 ; 20.
© Jocuri neschimbate ; BUCEGI (completare In în-

tîmpinarea viitorului) — 9 ; 11,15 ; 13,30 16 : 18.15 ;
20.30.
0 Un nabab maghiar : GLORIA (completare Exer
ciții și aplicații militare) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, MODERN (completare Republica la 20 de ani)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
© Marele restaurant : UNIREA (completare Orizont 
științific nr. 11/1967) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Servus Vera : TOMIS (completare Sănătatea min
tală a copilului) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Un taxi pentru Tobruk : FLACĂRA (completare 
Mihail Kogălniceanu) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Zece negri mititei : VITAN (completare Intîlnire)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Lordul din Alexanderplatz : POPULAR — 15.30 ; 
18 ; 20,30.
0 Corigența domnului profesor : ARTA (completare 
Dacă treci rîul Selenei) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ; 
18,15 ; 20,30, MELODIA (completare București, oraș 
al muzicii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
© Fantomas contra Scotland Yard : MUNCA (com
pletare Mai bine să prevenim. Profilaxia TBC) — 
14 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,30.
0 Cea mai lungă noapte : COSMOS (completare 
Numai șase secunde) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Ocolul : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Cine Va deschide ușa ? : COLENTINA (completare 
Ostașii pădurii) — 16 ; 18 ; 20, PACEA (completare 
Numai șase secunde) — 16 ; 18 ; 20.

trec printr-un proces intens de transformare. Tocmai de aceea se impune întipărirea neîntîrziată a unor tradiții pe peliculă.Unul din cele mai valoroase studii ale lui C. Brăiloiu, unic în lume prin metoda folosită și a cărui cunoaștere ar orienta activitatea multor oameni de știință, este monografia sociologică închinată satului Drăguș, în care urmărește viata muzicală a unei colectivități date. Această metodă îi permite să surprindă, după cunoașterea inițială a repertoriului, „modul de comportare spirituală al unui complex social dat, așa cum se înfățișa el observației". Utilizarea acestei metode, cea mai dezvoltată ca problematică si tehnică din cîte au fost elaborate pînă acum, și generalizarea ei la mai multe genuri și specii folclorice, ca și la alte domenii de manifestare spirituală și materială, ar duce la rezultate de o deosebită importantă științifică.
Cont. univ. Emilia COMIȘEL

La 24 ianuarie 1893 apărea în București, în patru pagini in quarto, Moftul român, cu ciudatul subtitlu : „revistă spiritistă națională, oigan bi-ebdomadar pentru răspîndirea științelor oculte în Dacia traiană" și cu indicația redacțională „director I. L. Caragiale, prim-redactorA. Bacalbașa, Agenția telepatică Fa- chino". Publicul cel mare putea fi derutat de caracterul senzațional al firmei, dar amatorii de literatură au înțeles din primul moment că aceasta nu era decît o mănușe aruncată luiB. P. Hasdeu și grupului de spiritiști adunați în jurul marelui savant ca să-i amăgească doliul, în urma pierderii fiicei sale Iulia. Propaganda deșuchiată ce se făcea spiritismului, speculîndu-se durerea unui tată nemîngîiat, a fost deci pretextul inițial al apariției organului umoristic condus de Caragiale cu concursul tînărului și înzestratului Anton Bacalbașa, în acel moment publicist militant socialist. Nu vom urmări de aproape polemicele ce s-au încins cu tabăra adversă, deoarece dezolatul părinte nu-și pierduse verva mușcătoare și se credea îndreptățit să facă profilaxie morală și literară de pe poziții foarte înalte, cu sentimentul deținerii adevărurilor ultime, ca un adevărat „inițiat". Așadar farsa spiritistă a fost aceea care a declanșat reacția de bun simț a lui Caragiale și a unui grup de prieteni ai săi (Dr. A. Urechia, Artur Sta- vri, I. Al. Brătescu-Voinești), care au scris toți fără semnătură, în tot timpul apariției revistei (din ianuarie pînă în iulie). Această farsă era numai unul dintre aspectele multiple ale neseriozității societății noastre din ultimul deceniu al secolului trecut. Caragiale i-a găsit formula : moftul român, și i-a dat chiar importanța unei trăsături caracterologice, la lumina psihologiei diferențiale a popoarelor. Intr-adevăr, în articolul de fond al întîiului număr, după o serie de anecdote semnificative, al căror numitor comun este expresia-cheie : „moft" sau „mofturi", ca replică valabilă pentru orice situație, urmau cîteva considerații teoretice :„O Moft ! tu ești pecetea și deviza vremei noastre. Silabă vastă cu nețărmurit cuprins, în tine încap așa de comod nenumărate înțelesuri : bucurii și necazuri, merit și infamie, vină și pățenie, drept, datorie, sentimente, interese, convingeri, politică, holeră, lingoare, difterită, sibaritism, vițiuri distrugătoare, suferință, mizerie, talent și imbecilitate, spirit și spiritism, eclipse de lună și de minte, trecut, prezent, viitor — toate, toate cu un singur cuvînt le numim noi românii moderni, scurt : MOFT.în genere, națiile mari au cîte un dar sau vreo meteahnă specifică : englezii au spleenul... francezii l’en- gouement,... spaniolii morga, italienii vendetta etc. ; Românii au Moftul !Trăiască dar Moftul Român !Foaia ce apare astăzi, luîndu-și acest titlu eminamente national, este copilul adevărat, prîslea cel alintat al acestui secol pe sfîrșite atît de bogat în mofturi ; sperăm că ea va fi formula sinceră și exactă a spiritului nostru public".Oprim aci acest semnificativ citat, al cărui timbru ironic este foarte sensibil celor deprinși cu procedeul intelectual al antifrazei, adică al sugerării sensului contrar, sub aparența admirației, a acordului, a consim- țămîntului, ba chiar și a complicității. De fapt, Caragiale dezvăluie vițiul constitutiv al claselor dominante din sînul unor popoare și al unei intelectualități nereprezentative, ruptă de popor.Cum apariția revistei s-a întîmplat să coincidă cu sărbătorirea Unirii Principatelor, Caragiale împrospătează o vorbă semnificativă, prin anecdota „La luminăție" (forma veche a cuvîntului iluminație !) „Apro- posito de 24 Ianuarie, o reminiscență foarte depărtată. Odată răposatul Nichipercea, făcînd darea de seamă despre paradă, scria : „...Fu multă lume aseară la luminăție, și Domnii de la Primărie și de la Politie fură la luminăție".Acești „domni... de la Poliție" care „fură" la luminăție ne amintesc de scena numărătorii steagurilor. în Scrisoarea pierdută, unde Pristanda fură și el de la iluminație.Contribuția literară a lui Caragiale. în scurtul interval de apariție a Moftului român, a fost foarte importantă.Aci apar întîia oară eroii-pereche. celebrii Lache și Mache. Tot aci îsi face apariția vestitul pedagog „absolut", Marius Chicoș P. Rostogan. menit să ilustreze deprinderile rele ale unei părți din membrii învătă- mîntului mediu, obsecvioși fată de administrație, duri fată de cei mici

și cu pretenția de a promova ca supremă noutate „metoda intuitivă". Ca o faună umană și ea specifică, apar „moftangiii" : „rromânul" și „rromânca", cu dublu r, spre a desemna „în toate clasele sociale", — practic vorbind, însă, cu excepția celei muncitoare, de la oraș și de la țară — versatilitatea unei categorii moralmente dezaxată sau șubred axată naționalist. Mai expresivă apare „rromânca" din burghezie, care „vorbește românește numai avec Ies do- mestiques, încolo franțuzește", iar „acu ia lecții de limba engleză", snoabă așadar, ahotnică de a pătrunde cît mai sus și de a se afișa pretutindeni și total lipsită de moralitate. Ultimul din acest triptic zugrăvit cu mină de maestru este „savantul" — „exemplar de lux în galeria moftangiilor români" și care „costă scump" și se consideră „sacrosanct", respectat de toate guvernele, iritabil la critică și doritor de statuie încă din timpul vieții I„Capodopera necunoscută" a lui Caragiale, la Moftul român, este schița Arendașul român, apărută la 17 iunie 1893, în n-rul 38, la pag. 6. Am numit-o necunoscută, pentru că timp de 45 de ani, ea n-a fost nici culeasă de autor sau de urmași în vreunul din volumele sale, nici remarcată sau comentată într-un fel ori într-altul. A zăcut în întuneric, pînă ce am relevat-o în cadrul unui studiu despre Caracterul social al

Afișul care anunța apariția revistei 
MOFTUL ROMÂNoperei lui Caragiale și am integrat-o la loc de cinste în Opere, IV, Notițe critice, Literatură și Versuri, Fundația pentru literatură și artă, 1938. Nu inai este nevoie să subliniem forța acestei substanțiale schițe, car# oglindește în modul cel mai fidel relațiile dintre țăranul clăcaș și arendaș, precum și aservirea administrației față de acest neomenos exploatator al muncitorilor de la țară. Fără a-și trăda sentimentele umaniste, fără comentarii sau judecăți etico- sociale, povestitorul pune în cea mai crudă lumină complicitatea dintre forța executivă și hienele satelor, din orînduirea burghezo-moșierească.Tot în Moftul român apar primele rudimente ale viitoarelor schițe din high-life, așa cum pretindea a se încadra într-un fel de „aristocrație" de tip englezesc, o parte din burghezia noastră mijlocie. Mai puțin virulente sînt însă cele două schite consacrate Justiției române.Trebuie să relevăm, de asemenea. în paginile Moftului român, înflorirea talentului de parodist al lui Caragiale, în campania pe care a dus-o contra Literatorului și a poetului Al. Macedonski. în fond, el creează la noi genul, pe care-1 duce apoi la perfecție G Topîrceanu.Revistă independentă și ca_ atare nesubvenționată. Moftul român sucombă. după mai puțin de șase luni de apariție, lăsînd însă amintirea celei mai bune reviste umoristice române. Ea va învia în 1901—1902, pentru un interval tot atît de scurt, lăsînd tuturor regretul că împrejurările nu i-au îngăduit o viată mal lungă.

t V
17.30 — Curs de limba franceză.
17,58 — Sumarul zilei .
18,00 — In direct... Factorii poten

țiali ai sporirii producției. 
Transmisiune de la Uzina 
de prelucrare a maselor 
plastice-București.

18.30 — „Secolul XXI" — emisiune
de anticipație pentru tine
retul școlar .

19,00 — Pentru copii : Biblioteca 
lui Așchluță.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. 
20,00 — Aventurile Iul Tarzan.
20,26 — Seară de teatru : „Egor 

Buliciov și alții"
23,00 — Telejurnalul de noapte.

potrivit cărora specialiștii de altă formație decît cei care alcătuiesc marea masă într-un institut nu trebuie tratați la fel ca și primii. Sînt situații cînd aceștia din urmă comportă discriminări nejustificate de încadrare sau nu au posibilitatea de a se prezenta la doctorantura cu lucrări ce intră în specificul pregătirii lor. De asemenea, și în astfel de colective se impune o selecționare judicioasă a membrilor colectivului după aptitudini și rezultate, precum și o distribuire rațională, echitabilă a sarcinilor în funcție de capacitățile reale ale fiecăruia. Or, uneori, mai ales cînd este vorba de specialiști de alte formații decît cele ce corespund profilului institutului, se observă tendința de a-i primi prea ușor fără să se mai verifice calificarea lor în comparație cu cei de aceeași pregătire.Dar aceasta nu exclude și folosirea colectivelor specializate, ca reflex la tendința de „universalizare" nedorită a cercetătorilor, cînd aceștia sînt puși în situația de a trece cu ușurință, de la o sferă de preocupări la alta, ceea ce îi împiedică să aprofundeze unele aspecte de nuanțare, mai fine, în studierea temelor încredințate. în colectivele specializate, cercetătorii pot ajunge la speciali

zări și soluții superioare. La institutul nostru a dat rezultate satisfăcătoare chiar practica divizării unei probleme sau teme mari pînă la faze de proces tehnologic, în cadrul căreia diversele colective de analiști, de automatizatori, de caracterizări structurale abordează și soluționează aspectele strict legate de specialitatea lor.O astfel de practică se dovedește utilă și pentru că permite să se dezvolte rapid sectoare de cea mai mare însemnătate, cum este, de exemplu, în cazul nostru sectorul de inginerie. Pe această cale, dată fiind preocuparea institutului nostru pentru realizarea de instalații menite să valorifice, prin chimizare, produsele derivate din industria petrolului, noi am dezvoltat grabnic în special sectorul de inginerie chimică. Acum există ■ o asemenea secție relativ mare (80 sa- lariați), structurată în 8 colective de cercetare. în care se urmărește în continuare îmbunătățirea formelor

colectivelor
de lucru și a dotării materiale. în viitor vom acorda o mai mare atenție și aspectelor economice, prin constituirea unor colective specializate de analiză economică și de conjunctură, deoarece, lăsate pe seama fiecărui colectiv de cercetare, acestea sînt tratate în mod diferit și inegal.Desigur, încă nu au fost create toate condițiile unei specializări corespunzătoare a colectivelor de cercetători. Pentru aceasta, cred că în funcție de necesități trebuie să se a- leagă și domeniile de specializare astfel îneît ele să permită tratarea unor aspecte de specialitate pe grupe de probleme cît mai vaste. Aș menționa în acest sens utilitatea preocupării de a găsi căi de folosire a punctelor de convergentă a științelor, prin formarea unor cadre cu pregătire dublă sau triplă, (de exemplu, știința despre semiconductori cu procesele catalitice sau cinetica reacțiilor în lanț cu procesele chimice în flacără). Cu atit

științifice
5» 5mai mult cu cît tocmai în aceste puncte există cea mai mare posibilitate de apariție a noului. De altfel, în general, o mai atentă preocupare pentru structura corespunzătoare a colectivelor de cercetare, mergînd uneori chiar pînă la redistribuirea cadrelor și antrenarea de noi forțe științifice, cred că ar dezvălui noi rezerve de stimulare a activității de cercetare interdisciplinară și complexă, ce se dovedește atît de fertilă în rezultate.Strict legată de aceste cerințe este asigurarea stabilității cadrelor care lucrează într-o anumită specialitate în cercetare. Apare ca o anomalie faptul că sistemul de salarizare și atestare a specialiștilor care lucrează in serviciile de cercetări ale unităților industriale (și este vorba de colective ce se ridică la sute de oameni într-o singură unitate) să aibă un regim complet diferit de cel din unitățile de cercetare propriu-zise, în timp ce, aceeași problemă legată

de atelierele de proiectare, spre exemplu, în raport cu institutele de proiectare, a fost de mult soluționată. Este necesară, după părerea mea. introducerea unui sistem corespunzător și pe cît posibil uniform în toate sectoarele unde se desfășoară activitatea de cercetare și proiectare.De asemenea, pentru fructificarea deplină a muncii colectivului științific într-o unitate de cercetare este esențială nu numai buna lui funcționare internă dar și corelarea e- forturilor lui cu cele ale celorlalte nuclee de cercetare din institut, colaborarea strînsă cu colective de cercetare din alte unități. Din experiența Institutului „Petrochim" pot fi citate exemple concludente privind eficienta acestor relații în cadrul cărora șe întocmesc programe anuale comune și se folosesc larg posibilitățile ambelor părți de aparatură. piloți, documentare și experiență, lucrîndu-se chiar în colective mixte sau organizînd sesiuni de comunicări comune. Un exemplu este colaborarea colectivelor de cataliză și a colectivelor de procese petrochimice din institutul nostru cu colectivele de la Combinatul petrochimic Ploiești. în total, colectivele celor două unități ale noastre studiază

în comun 12 probleme și teme de cercetare, dintre care unele incluse în planul de stat.Din păcate, pot fi citate și cazuri inverse. Astfel, relațiile cu serviciul de cercetări de la Combinatul de cauciuc sintetic Gheorghe Gheor- ghiu-Dej nu sînt suficient de strînse, deși în anii trecuți. în cadrul unor lucrări comune, s-au obținut rezultate foarte bune. în anul 1968 intenționăm să îmbunătățim colaborarea si eu această unitate organizînd, printre altele, și o sesiune de comunicări comune. De asemenea, colaborarea colectivelor noastre de inginerie chimică cu Institutul de mecanica fluidelor al Academiei în problema hidrodinamicii curgerii reactanților în reactoarele de dehi- drogenare utilizate în fabricarea cauciucului sintetic, consider că din motive mai mult formale a fost ami- nată mai multe luni, ea nefiind, de altfel, nici pînă în prezent îmbunătățită.Prin găsirea unor căi cît mai potrivite de organizare a muncii în colectivele de cercetare, potențialul științei proprii poate fi valorificat la maxim, asigurîndu-se totodată ridicarea contribuției acesteia la nivelul cerințelor actualei etape de dezvoltare a țării noastre.
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Secretarului general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

NICOLAE CEAUSESCUCu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dv. de naștere, vă adresăm felicitări frățești și călduroase.Vă urăm viață îndelungată, multe succese în conducerea' poporului și Partidului Comunist Român, în edificarea socialismului pentru libertatea popoarelor și pace în lume.
ALI YATA

Secretar general al C.C. al P.C. Marocan IAȘI. în biblioteca Institutului Politehnic

© R. S. CEHOSLOVACĂ

Secretarului general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

NICOLAE CEAUSESCUCu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere vă rog să primiți urările Comitetului Central al Partidului Socialist Italian al Unității Proletare și ale mele personale.

Excelenței Sale

TULLIO VECCIIIETTI
Secretar general al Partidului Socialist Italian 

al Unității Proletare

Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă transmit cele mai călduroase felicitări și bune urări pentru continuă și fericire și pentru bunăstarea și progresul harnicului Republicii Socialiste România. sănătate popor al

la

Excelentei Sale

Feldmareșal MOHAMMAD AYUB
Președintele Pakistanului

KHAN

în urma discuțiilor purtate București, între 23 și 29 ianuarie, între delegațiile Ministerului Comerțului Interior din Republica Socialistă România și Ministerului Comerțului al U.R.S.S., s-a încheiat un protocol comercial privind livrarea reciprocă de bunuri de consum pe 1968.Protocolul prevede o creștere de 50 la sută a volumului schimbului de mărfuri de larg consum față de 1967. (Agerpres)

i/IANIA SI FRANȚAîn urma tratativelor purtate între delegațiile română și franceză, la 26 ianuarie 1968 s-a semnat, la Paris, Protocolul pentru stabilirea schimburilor comerciale intre România și Franța pe anul 1968, în cadrul Acordului comercial pe termen lung între cele două țări.Protocolul prevede lărgirea posibilităților de export românesc în Franța pentru produse chimice, produse petroliere, laminate finite, material electric și electrotehnic, motoare, remorci, mobilă, conserve și alte produse alimentare, pe a- ceastă bază urmînd a se continua ritmul de import de instalații și alte produse franceze. (Agerpres)

ii

PRAGA 29. — Corespondentul A- gerpres, E. Ionescu, transmite : La Praga a fost publicat comunicatul Direcției Statisticii de Stat cu privire la îndeplinirea planului pe anul 1967. Venitul național al R. S. Cehoslovace — se arată în document — a marcat în anul 1967 o creștere de 8 la sută în comparație cu anul precedent, iar volumul producției industriale a crescut cu 7,1 la sută. în a- nul 1967 numărul lucrătorilor din industrie a crescut cu 28 000, adică mai puțin decît în anii precedenți, ceea ce se explică în primul rînd prin reducerea numărului de muncitori din industria minieră. Producția agricolă globală a crescut anul trecut cu 3,5 la sută față de anul precedent. Agricultura a primit anul trecut 7 397 tractoare, 1 611 combine cerealiere și alte mașini agricole.Consumul personal al populației a crescut față de anul 1966 cu circa 4 la sută. Salariul mediu a sporit cu 5 la sută, iar 1,5 la sută.în anul 1967 sință 78 000 de că cu 3 000 mai puțin decît prevedea planul.După cum arată comunicatul, în anul 1967 a continuat dezvoltarea rapidă a Slovaciei. Volumul producției industriale a crescut cu 10,1 la sută, în acest fel, în Slovacia s-a înregistrat și anul trecut o creștere a producției industriale mai regiunile cehe.La sfîrșitul Cehoslovacă 14 330 000 de

costul vieții cu circaau fost date în folo- noi apartamente, adi-

mare decît înanului avea o locuitori. trecut, R. S. populație de
® ÎN R. P. BULGARIA A- a-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

i Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei de naștere a Excelenței ' >astre, am multă plăcere să vă adresez sincere felicitări, precum și cele mai bune urări de sănătate personală, bunăstare și fericire.
IBRAHIM SEVKI ATASAGUN 

Președintele ad-interim al Republicii Turcia automat interurban

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 50-a aniversări a Excelenței Voastre am deosebita plăcere să vă adresez, în numele meu personal și în numele poporului israelian, cele mai cordiale felicitări și urările noastre cele pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea mereu Republicii Socialiste România mai sincere crescîndă a

SHAZARZALMAN
Președintele Israelului

Ministerul Poștelor și Telecomunica
țiilor și Comitetul penfru Preturi au sta
bilit tarifele de prestație a serviciului 
telefonic automat interurban.

La baza elaborării au stat o serie de 
criterii, printre care amintim taxarea în 
func(ie de durată, distantă și perioadă 
de trafic, obținerea de legături între a- 
bonați în mai pufin fimp decît actualul 
„urgent" sau „fulger", precum și fixa
rea unor taxe stimulative pentru convor
birile efectuate la distanțe ce depășesc 
400 de km.

Potrivit tarifelor, între localitățile care 
au fost conectate la acest sistem cos
tul unei convorbiri pentru un minut

Primele titluri

cronica

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI 
„UNIUNEA SOVIETICĂ 

ÎN IMAGINI*'Tn cadrul colaborării dintre U- niunea Ziariștilor din România și Uniunea Ziariștilor din U.R.S.S., luni a fost deschisă la Casa prieteniei româno-sovietice din București expoziția „Uniunea Sovietică în imagini". Sînt prezentate peste 200 de fotografii care înfățișează aspecte din cele mai diferite domenii ale activității popoarelor Uniunii Sovietice. La deschiderea expoziției erau prezenți Mihail Roșianu, președintele Consiliului general A.R.L.U.S., reprezentanți ai Uniunii Ziariștilor, ai conducerii unor ziare centrale și altor instituții de piesă, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, precum și membri ai ambasadei Uniunii Sovietice la București. Cu prilejul vernisajului au luat cuvîntul Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor, și Egor Serghei Ivanovici. director adjunct al uniunii de creație „Orbita" din cadrul Uniunii Ziariștilor din U.R.S.S.« •

Luni au continuat în sala sporturilor de la Floreasca campionatele internaționale <le tenis de masă ale României, în finala competiției feminine, echipa R. D. Germane a învins cu scorul de 3—1 echipa României. Iată rezultatele tehnice ale acestei întîlniri : Alexandru— Geisler 2—0 ; Hovestadt—Mihalca 2—0 ;

Geisler, Hovestadt—A- lexandru, Mihalca 2—1 ; Hoverstadt — Alexandru 2—0. In semifinale, R. D. Germană eliminase cu 3—2 România a 3—1 echipa maniei.Rezultate finalele masculineR. P. D. Coreeană—Ce

Iugo- 5—1. echipa dispusAnglia, iar întrecut cu R. F. a Ger-din scmi- competiției pe echipe :

hoslovacia 5—2; siavia—Româniain finală, R.P.D. Coreene acu scorul de 5—2 de e- chipa Iugoslaviei. Pentru locurile 3—4 echipa României a învins cu 5—2 echipa Cehoslovaciei.Campionatele internaționale programează astăzi primele meciuri ale probelor de simplu.

este următorul : zona I, pînă la 100 
km, 1,50 lei ; zona a ll-a, între 100 și 
200 km, 3 lei ; zona a lll-a, între 200 
și 400 km, 4 lei ; zona a IV-a, peste 400 
km, 5 lei. Ca și pînă acum, de la orele 
18 pînă la 6 dimineața, duminicile și 
sărbătorile legale se acordă o redu
cere de 40 la sută. Este de refinut că 
tariful se aplică pe durata efectivă a 
convorbirii, 
minut, fără 
minute.

Totodată, 
taxare în 
Astfel, pentru posturile al căror abona
ment este de 60 lei sînt prevăzute 200 
de convorbiri ; posturile cu un abona
ment de 45 lei lunar, de pe liniile in
dividuale cu centrală de bloc, 150 con
vorbiri, iar cele de 35 lei cuplate, 100 
convorbiri. Fiecare convorbire efec
tuată peste aceste limite se taxează cu 
20 de bani. Peste 400 de convorbiri, 
taxa unei prestajii de acest fel este de 
numai 10 bani. In cazul neefectuării 
numărului de convorbiri urbane care 
sînt prevăzute în abonament, costul 
eventualelor convorbiri interurbane va 
fi acoperit din contravaloarea convor
birilor locale rămase neefectuate. De 
pildă, un abonat cu un post telefonic 
clasat în prima grupă de tarifare, care 
a efectuat 110 .convorbiri în orașul 
București, poate avea trei convorbiri a 
cile trei minute fiecare cu Brașovul, 
fără a i se percepe o taxă în plus.

in prezent, aceste tarife se aplică 
în localitățile București, Brașov, Con- 
stanfa, Eforie și Mamaia, urmînd ca 
pe măsura introducerii- telefoniei auto
mate interurbane să fie extinse și în 
a’te localități.

SOFIA 29. — Corespondentul gerpres, Gh. leva, transmite : în nul 1967, produsul social a crescut în Bulgaria cu 10 la sută, iar venitul national — cu 9 la sută, în comparație cu anul 1966. în aceeași perioadă, consumul a crescut cu 9 la sută.nuare vestit loace _____ .arată în comunicatul Direcției Centrale de Statistică a R. P. cu plivire la îndeplinirea de stat pe anul 1967.în comunicat se relevă trecut producția industrială globală a crescut cu 13,4 la sută. Au fost produse, printre altele, 992 000 tone de fontă si 1 239 000 tone otel. Productivitatea muncii a sporit , cu 8,1 la sută ; pe seama creșterii productivității muncii s-a obtinut 62 la sută din sporul producției industriale. Producția agriculturii bulgare a depășit anul trecut cu puțin pe cea a anului 1966. considerat un an record. La sfîrșitul anului 1967, populația țării era de 8 334 000 locuitori.

Pentru dezvoltarea în conti- a economiei naționale s-au in- cu 15.6 la sută mai multe mij- decît în anul precedent — seBulgaria olanuluică anul

inclusiv a fracțiunilor de
minimum de taxare de 3

s-au stabilit noi forme de 
refeaua telefonică urbană.

ASUNCION 29 (Agerpres). — Comitetul de luptă pentru eliberarea deținuților din Paraguay a difuzat un situația țară în îndeosebi iul a hotărît eliberarea profesorilor universitari Julio Rojasa, Antonio Maydana și economistului Alfredo Alcorta,' președintele Stro- essner a dispus trimiterea lor în lagăre de concentrare. Cei trei sînt deținuți de zece ani în condiții deosebit de grele. După cum informează corespondentul agenției Prensa Latina din Asuncion, deți- nuții politici paraguayeni sînt torturați și maltratați' în închisorile de pe insula Chaco și în lagăre de concentrare, cum ar fi cel de la Tucumbo.

document cu privire la deținuților din această document se subliniază faptul că, deși Tribuna-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
SEMNAREA 

UNUI ACORD RUTIER 
ROMÂNO-POLONLa Ministerul TransporturilorAuto, Navale și Aeriene a avut loc luni semnarea unui acord rutier între Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă. Acordul reglementează transporturile de călători și mărfuri cu autovehicule între cele două țări, precum și în tranzit pe teritoriile lor. Cu acest prilej. conducerea Ministerului Transporturilor Auto, Navale și Aeriene a oferit un dejun, iar însărci- • natul cu afaceri ad-interim al R. P.Polone Ia București, un cocteil.

VIZITA PREȘEDINTELUI 
ACADEMIEI AUSTRIECE 

DE ȘTIINȚELuni dimineață, acad. Miron Ni- colescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, a primit vizita delegației conduse de prof. Erich Schmid, președintele Academiei austriece de științe, care face o vizită în țara noastră. Cu a- cest prilej au fost discutate unele probleme privind stabilirea în viitor a unei colaborări tehnico-știin- țifice între cele două academii.(Agerpres)

CUPLUL ROMAN ION ȚIRIAC- ILIE NĂSTASE a cîștigat proba de dublu a campionatelor internaționale de tenis ale Indiei de nord, desfășurate la New Delhi. în finală, tenisma- nii români au întrecut cu 6—1, 7—9, 6—2, 6—2 perechea indiană Premjit Lall-Jaideep Mukerjea. Proba de simplu a revenit indianului Lall, învingător cu 6—0, 2—6, 9—7, 6—3 asupra lui Ion Țiriac.TRADIȚIONALUL FESTIVAL DE ȘAH DE LA BEVERWIJK. Un frumos succes a obținut maestra internațională Alexandra Nicolau (România), care s-a clasat pe primul loc, la egalitate de puncte — 7,5 din 12 posibile — cu Stadler (Iugoslavia) și Vree- ken (Olanda) în grupa marilormaeștri, cîștigată de Korcinoi, Florin Gheorghiu a remizat cu americanul Rossolimo. Clasamentul final: 1. Korcinoi 2—4. Hort (Ungaria), Tal (U.R.S.S.) Gheorghiu (România) 6—7. Cirici (Iugoslavia), (Iugoslavia) 8 puncte ; (Iugoslavia), Ree (Olanda) 7,5 10—12. Boboțov (Bulgaria), (Olanda), Pîdevski (Bulgaria) te etc. Remizînd în ultima rundă cu italianul Tatai, Victor Ciocîltea (România) a terminat pe locul 5—6 în grupa maeștrilor. Iată clasamentul final : 1—3. Doda (Polonia), Medina (Spania), Ostoici (Iugoslavia) 10 puncte; 4. Ujtelki (Cehoslovacia) 9,5 puncte; 5—6 Ciocîltea (România), Nikolici (Iugoslavia) 9 puncte; 7. Zuckerman (S.U.A.) 8,5 puncte ; 8—9. Flesch (Ungaria), Marovici (Iugoslavia) 8 puncte ; 10. Tatai (Italia) 7,5 puncte etc.RECORDUL MONDIAL LA PATINAJ VITEZA ÎN PROBA DE 500 M a 'fost ameliorat de doi con- curenți în competiția preoiimpică de la Inzell (R. F. a Germaniei). Patina-

(U.R.S.S.) 12 puncte ;(Cehoslovacia), Portisch P puncțe . 58,5 puncte ;Matanovici Ivkov puncte; Donner 7 punc-8—9.

torul vest-german Erhard Keller înregistrat timpul de 39”2/10, iar doilea clasat, japonezul zuki — 39”3/10. Recordul ficial, deținut împreună (U.R.S.S.), Gray (S.U.A.) era de 39”5/10. în concursul Inzell Grișin a ocupat locul cinci cu 40”2/10, iar Gray locul 40”4/10.CU PRILEJUL UNUI ATLETIC DESFĂȘURAT NINGRAD Nadejda Cijova a aruncat greutatea la 18,28 m, realizînd cea mai bună performantă mondială pe teren acoperit. Vechea performantă ii aparținea cu 17.86 m.LA INNSBRUCK AU LUAT SFÎR- ȘIT JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE DE IARNĂ. Derbiul turneului de hochei, meciul U.R.S.S. — Canada, s-a încheiat la egalitate : 5—5 (1—2. 3—1, 1—2). iar echipa Cehoslovaciei a dispus de cea a Suediei cu 10—5 (4—1, 3—1, 3—3). Clasament : 1. U.R.S.S. ; 2. Cehoslovacia ; 3. Canada ; 4. Finlanda ; 5. Suedia ; 6. Austria. Proba de coborîre a revenit schiorului american Scott Pyles, cronometrat pe distanta de 3 100 m (diferență de nivel 780 m) cu timpul de 2'15”90/100. Pe locul doi s-a cla- R sat Gunther ScheurI (R. F. a Germa- “ niei) — 2’17”16/1OO. Combinata alpină ta a fost cîștigată de cehoslovacul Mi- g lan Pazout. în clasamentul (neoficial) pe țări locul întîi este ocupat de U.R.S.S cu 8 medalii de aur. 5 de S argint si 5 de bronz, urmată de ra S.U.A (4—5—3) : Japonia (3—4—4) “ etc. 0BOXERUL CHARTCHAI CUI O- B NOI (TAILANDA) și-a păstrat titlul “ de campion mondial la categoria n muscă învingîndu-l prin K.O. teh- H nic. în repriza a 13-a, pe mexicanul r] Efren Torres. Meciul a avut loc Ia _ Ciudad de Mexico. 3

Keichi Su- mondial o- de Grișin și Keller, de la pșase cuCONCURSLA LE-

Coborînd înspumate din munții Stara Pianina, apele rîului O- gosta își cursul prin cîmpie a Dunării, tr-un îndepărtat, ele se vărsau adesea, nuind pagube. Pe valea rîului, în apropierea înălțimilor Malocutlo- vo, a luat ființă un șantier care-și vestește prezența de departe prin detunăturile exploziilor de dinamită. Este șantierul unuia din principalele obiective ale actualului cincinal — barajul „Mi- hailovgrad". Apele lacului artificial, care va lua naștere prin stăvilirea Ogostei, vor pune în mișcare turbinele unei hidrocentrale și vor iriga o suprafață de peste 100 000 hectare de pămînt.Folosirea apelor stăvilite de baraje și a celor subterane, în scopul extinderii suprafețelor irigate, constituie una din principalele preocupări actuale ale gare. mari 2 400 pompare au fost construite de-a lungul anilor, iar o vastă rețea de canale împînzește întreaga țară. Suprafața agricolă irigată cuprinde în prezent aproape un milion de hectare, ceea ce reprezintă a cincea parte a teritoriului cultivabil al tării. Parcurgînd regiunile Plevna, Plovdiv, Bla- goevgrad am văzut nenumărate ochiuri apă zăgăzuite de diguri de pămînt și tră. Toate aceste lizări sînt rezultatul ținui efort colectiv. La construcția barajelor, digurilor și canalelor de irigație au luat parte, alături de țărani cooperatori, întreprinderi specializate de stat și comitetele intercoo- peratiste înființate în ultimii ani. Potrivit datelor publicate de Ministerul' Agriculturii, pe suprafețele irigate s-au obținut în anul trecut recolte de 2—3

continuă mănoasa întrecut nu prea re- prici-

agriculturii bul- î 900 de baraje și mici și peste de stațiuni de

depia- rea-

Consfătuirea

ori mai mari decît pe cele neirigate.O activitate laborioasă în domeniul hi- droameliorațiilor desfășoară colectivul institutului „Vodproiect" din Sofia, care a elaborat în ultimii ani planurile îndrăznețe ale barajelor „Jrebcevo", „Tra- kieț", „Vinița", „Mihai- lovgrad", ale canalului magistral din Bulgaria de sud, precum și a numeroase stații de pompare de mare capacitate. Vizitînd acest institut am aflat că au fost elaborate proiecte tip pentru stropitul culturilor prin așa-zisele „ploi artificiale", considerate ca avînd mari
as.

CORESPONDENȚA 
DIN SOFIA 

DE LA GH. IEVA

perspective în cadrul irigațiilor bulgare. Aici am făcut cunoștință cu cele mai recente prototipuri ale unor aparate de aspersiune aflate în curs de experimentare : „Rosa-18“,„Iscar-18“, „Iantra-30“. Printre altele, s-au elaborat proiectele unor mașini care împrăștie îngrășămintele concomitent cu apa.După informațiile publicate de presa bulgară, pe o suprafață <le 130 000 hectare irigate anul trecut prin sistemul ploii artificiale, productivitatea medie a muncii a crescut de două ori în raport cu media pe țară. în regiunea barajului „Jreb- cevo“, pe o suprafață de 70 000 hectare, se fac de asemenea experiențe interesante privind folosirea ploii artificiale.Despre aceste experiențe ne-a vorbit și" Valentin Petrov, directorul direcției generale a sistemului de irigații „Gospodăria apelor" de la Ministerul Agriculturii. „Pînă nu de mult — ne spune interlocutorul nostru — pentru irigații se folo-partidelor comuniste din țările nordiceHELSINKI 29 (Agerpres). — La 29 ianuarie a început la Helsinki Consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste din țările nordice, care vor prezenta rapoarte despre situația din țările lor și activitatea partidelor comuniste. Vor fi discutate, de asemenea, probleme ale politicii economice care interesează aceste țări.La consfătuire participă reprezentanții partidelor comuniste din Norvegia, Danemarca, Finlanda și Suedia (Partidul de stînga — comuniștii).

exclusivitate apa din canale descoperite. Productivitatea muncii pe om nu depășea 0,4—0,5 hectare pe schimb. Un asemenea sistem de irigații necesită angajarea unei uriașe erători, implicit prețului produselor. Iată cauzele care au impus a- doptarea unor noi direcții în domeniul hi- droameliorațiilor. mul făcutcerea

armate de lu- ceea ce duce la scumpirea de cost al
Pripas l-am și prin introdu- sistemului ploii artificiale, ale cărui foloase sînt evidente ; se poate dirija în mod științific doza de apă necesară diferitelor culturi și se face o însemnată economie de mină de lucru. Planul pe care îl avem de pe acum întocmit prevede ca în 1980 circa 60 la sută din suprafețele irigate să folosească a- cest sistem avantajos".O inițiativă luată nu de mult, privind automatizarea și telemecanizarca stațiilor de pompare se extinde acum în întieaga țară. Pînă în prezent au fost telemecanizate nu mai puțin de 150 de mari stații de pompare. Sînt în curs de elaborare proiecte pentru dirijarea de la distanță a instalațiilor canalului magistral de est al sistemului de irigații Sofia. Se prevede că, încă la sfîrșitul actualului cincinal, în 1970, toate stațiile mari de pompare să fie conduse de la distanță. De-a lungul Dunării și în alte regiuni ale țării continuă construcția unor diguri și baraje, paralel cu îmbunătățirea sistemelor de irigație mai vechi. Potrivit unor calcule, Bulgaria dispune de surse de apă a căror capacitate se ridică la 20 miliarde metri cubi. Aceste bogate surse oferă posibilitatea ca pînă în anul 1980 suprafața amenajată pentru irigat să crească la 2,9 milioane hectare — mai mult de jumătate din suprafața agricolă a țării.

din Elveția>GENEVA 29. — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite : Comitetul Central al Partidului Muncii din Elveția s-a reunit la Lausanne în zilele de 27 și 28 ianuarie. Au fost analizate progresele realizate de partid cu prilejul ultimelor alegeri din țară. Comitetul Central a adoptat linia directoare față de problemele interne ale țării. A fost stabilită data viitorului Congres al partidului pentru 1—3 noiembrie 1968. Au fost, de asemenea, examinate situația internațională și probleme ale mișcării comuniste și muncitorești.
(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
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gîndesc să inter- trupe pentru a-i portughezi, gîn- să apere astfel

formă în

România. Eu fost, cu ani in tara dv. Sper curînd fericita nou

care îl duc și O altă rezistentaprincipala bo-

de mo- aratăde Aici

Primul număr al revistei lu
nare EDUCAȚIA PIONIE
REASCĂ. editată de Consiliul 
Național al Organizației Pio
nierilor, a ieșit de sub tipar. 
Paginile ei cuprind studii și 
cercetări, opinii, consultații, 
materiale metodice privitoare 
la activitatea pionierească.

Timpul probabil pentru zilele de 31 ianuarie, 1 și 2 februarie, în țară : vreme schimbătoare, cu cer temporar noros. Vor cădea precipitații locale, mai frecvente în jumătatea de nord a tării. Vînt slab pînă la potrivit, predominînd din sectorul vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 12 și minus 2 grade, iar maximele intre minus 5 și plus 5 grade. Ceată locală. în București : vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. favorabil precipitațiilor slabe. Vînt slab pînă la potrivit din Temperatura Ceată. ifisectorul vestic, ușor variabilă.

dovadă de un curaj extraordinar de un eroism fără seamăn". Cu suliți și arcuri, cu săgeți sau cu cuțitele, ei au atacat bazele și cartierele ocupate de portughezi, posturile de poliție și forturile întărite, unde colonialiștii dispuneau de cel mai modern armament. Cel de-al patrulea în nord-est — deschis în a doua a anului trecut și o parte din Lunda. „în prezent, declară președintele cării populare pentru liberarea Angolei, în districte din cele 15 desfășoară operațiuni litare. Sperăm că în lunile următoare mișcarea de e- liberare se va extinde și în acele acum forma unde tensă tentă.lor de eliberare se află un teritoriu de circa 300 000 km2. Aici portughezii nu mai pot pătrunde. Ei vin doar pe calea aerului, mitraliind și bom- bardînd satele"„Desigur, lupta armată este principala formă de luptă, dar nu și singura, a continuat Neto. Rezistenta împotriva colonialiștilor se desfășoară pe întreg teritoriul tării. Muncitorii, siliți să lucreze în fermele colonilor albi, le părăsesc și se refugiază în păduri, nouă. Populația refuză să

front — a fost jumătate cuprinde districtul ne Miș- • e- opt se mi-,
districte unde pînă ea nu a îmbrăcat luptei armate, dar s-a desfășurat o inactivitate de rezis- Sub controlul forțe- se

alăturîndu-se

plateasca impozitele.orașe, aflate sub controlul trupelor portugheze, se intensifică activitatea de propagandă și de mobilizare a poporului pentru a se opune colonialiștilor. O intensă acțiune de propagandă se desfășoară chiar și în rîndul trupelor colonialiste. Și nu fără rezultat. Numeroși tineri tughezi încorporați forța își dau seama cauza nedreaptă pesînt siliți s-o apere, înțeleg caracterul criminal al războiului pe dezertează, îmbracă nord, unde găție o reprezintă cafeaua ; muncitorii distrug întinse plantații, provocînd mari pierderi economiei colonialiste".
Președintele M.P.L.A. ne 

vorbește apoi despre . 
dășia care există între 
lonialiștii portughezi 
unele puteri din NATO.Nu este vorba numai furnizarea celui mai dern armament — el — ci și de sprijinul e- conomic pe care unele țări ale Pactului atlantic îl a- cordă Portugaliei. Numai astfel se explică faptul că mica Portugalie poate să întrețină un vast aparat represiv în metropolă și altul în colonii. Pentru că lupta de eliberare se desfășoară nu numai în Angola, ci și în Mozambic și în Guineea „portugheză". „Multe monopoluri occidentale, arată Agostino Neto, au investit în Angola mari capitaluri,

pe care acum vor desigur să nu le piardă. în ultima vreme tot mai adînc pătrund pe plan politic, financiar și militar rasiștii din Africa de Sud. Aceștia chiar se vină cu ajuta pe dindu-Se propriul lor regim".
Agostino Neto s-a referit 

apoi la fărădelegile la care 
recurg în Angola colonia
liștii portughezi pentru a 
înăbuși lupta de eliberare 
națională.„Este binecunoscută ribila poliție politică P.I.D.E. Orice suspect bărbat sau femeie, copil sau bătrîn — este imediat arestat și deținut pe timp nedeterminat. în închisori și în lagăre ei sînt supuși celor mai crunte torturi : zile și nopți întregi de nesomn. bătăi pînă la pierderea cunoștinței, smulgerea unghiilor, scoaterea o- chilor etc. Aceasta se petrece în zonele unde portughezii dețin controlul. Ei sînt însă și mai cruzi în regiunile unde lupte".

Ultimul capitol al con
vorbirii noastre 
ferit la rezultatele obținu
te în teritoriile aflate 
controlul patrioților.„Organizarea acestor giuni constituie una principalele preocupări M.P.L.A., ne spune Agostino Neto. înainte de toate, noi trebuie să ținem seama de faptul că ne aflăm în război. De aceea am creat centre de instrucție militară. Avem de asemenea

un centru de instrucție politică, unde tinerii luptători își însușesc, intr-o perioadă de cîteva luni, metode de majoritatea fost instalate populare, care, da condițiilor războiului, populația principale : țillor de creșterea producției cole, asigurarea i mîntului elementar asistenței medicale, rea unei rețele de magazine pentru schimbul de mărfuri etc. Deși mai avem de întâmpinat multe greutăți, totuși considerăm că rezultatele obținute în aceste domenii sînt satisfăcătoare".
in încheiere, Agostino 

Neto mi-a spus :„$tim că poporul român a susținut întotdeauna poporul nostru, în lupta sa de eliberare națională. Cîțiva membri ai comitetului director al M.P.L.A. au vizitat însumi am urmă. în să mai am ocazie să vizitez din România. Din contactele pe care tovarășii mei le-au avut la București mi-am dat seama că România privește cu simpatie și solidaritate lupta noastră. Aș vrea, cu acest prilej, să mulțumesc poporului român pentru solidaritatea pe care totdeauna a manifestat-o față de poporul angolez 'și față de lupta sa dreaptă".

conducere. satelor consilii în ciu- grele ale îndrumează spre sarcinile crearea mili- autoapărare, i agri- învăță- și a crea-



UN PACT AL
GOLFULUI PERSIC
NU INTERESEAZĂ
TURCIA

Conferința de presă 

a primului ministru

Demirel

ANKARA 29 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă organizată la Ankara cu participarea a numeroși ziariști turci și corespondenți ai presei străine, primul ministru Suleyman Demirel, combătînd cererile anumitor cercuri ale opoziției de a se imprima statului turc un caracter teocratic, a declarat că actuala formă a statului nu va putea fi schimbată pentru că este stabilită de Constituție. Guvernul, a subliniat el, este ho- tărît să apere această formă.Referindu-se la problema cipriotă, premierul turc a relevat că noua administrație provizorie a ci- prioților turci, care a fost creată în insulă, „este conformă cu prevederile Constituției Ciprului". El a arătat că actuala constituție a insulei, precum și tratatele care au fost semnate nu pot fi modificate decît pe bază de negocieri și cu a- sentimentul tuturor părților.Răspunzînd la întrebarea dacă Turcia va participa la un eventual pact al țărilor din zona Golfului Persic, după retragerea forțelor militare britanice, propunere sugerată de oficialități americane și britanice, Demirel a spus că această problemă nu interesează autoritățile turce.

Frz/te tovarășului
ilie Verdeț in Anglia

LONDRA 29. Agerpres, Liviu te: Luni dimineața, Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, conducătorul delegației guvernamentale române, însoțit de Mihai Marinescu, ministrul industriei constt ucțiilor de mașini, și de alți membri ai delegației, a sosit la Weybridge, unde se află marile uzine ale firmei „British Aircraft Corporation". Delegația a fost însoțită de Vasile Pungan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Londra, și de sir John Chadwick ambasadorul Marii Britanii la București.La sosire, oaspeții români au fost salutați de sir George Edwards, directorul general al firmei „British Aircraft Corporation", și de alți membri ai conducerii.La Weybridge sînt proiectate, experimentate și construite mai multe tipuri de avioane moderne, printre care și cunoscutele avioane cu reacție pentru pasageri „V.C.-10" de cursă lungă și „B.A.C.-lll" pentru

— Corespondentul Rodescu, transmi distanțe medii, ambele apreciate pe liniile aeriene pentru calitățile lor tehnice și de confort. Oaspeții au fost conduși prin marile hale în care se produc piesele și părțile componente ale avionului. Aici calitatea produselor este supusă unor riguroase verificări și controlului tehnic. în continuare, au fost vizitate. hangarele unde se efectuează asamblarea aeronavelor transatlantice „V.C.-10". Tot aici sînt fabricate și experimentate părți componente ale avionului anglo-francez „Concorde".Conducerea corporației a oferit un dejun în onoarea membrilor delegației guvernamentale române. La bordul unui avion „B.A.C.-lll", delegația a sosit la Hurn, unde a vizitat, de asemenea, secții de producție ale B.A.C.în cursul serii, delegația guvernamentală română s-a înapoiat la Londra, unde a luat parte la un dineu oferit de lordul Portal, președintele firmei “ Corporation". „British Aircraft
BRAZILIA

Preludiul unei crize?
RIO DE JANEIRO 29 (Agerpres). După cum anunță agenția France Presse, guvernul brazilian a brdo- nat punerea în „stare de urgență" a forțelor militare din statele Rio de Janeiro și Rio Grande do Sul, în cadrul unei acțiuni care, după părerea observatorilor, marchează apariția unor disensiuni în cadrul echipei guvernamentale și o „încercare de forță" cu opoziția. Potrivit aceleiași agenții, surse politice din Rio de Janeiro menționează existența unei crize care ar putea să antreneze o remaniere a cabinetului. Ziarul „Correio da Manila", afirmă că unii membri ai gu-

Buget militar record

vernului aii cerut șefului statului, mareșalul Costa e Silva, nunțe la actualul ministru nanțe, Antonio Delfim Neto, derat de anumite cercuri promotorul unei politici economice nepopulare. Oficial, măsurile din cele două state au fost calificate drept „exerciții obișnuite". Pe de altă parte, cercuri ale opoziției văd în măsurile de urgență anunțate un rezultat al presiunilor exercitate asupra președintelui țării de către anturajul său militar în direcția unei înăspriri a atitudinii o- ficiale față de mișcarea opoziționistă numită „Frontul larg", condus de Carlos Lacerda.Liderul majorității guvernamentale din Camera deputaților a acuzat opoziția de a fi „difuzat zvonuri alarmiste pentru a tulbura ordinea publică".

să rede fi- consi- drept

Negocieri pentru
formarea noului
guvern în DanemarcaCOPENHAGA 29 (Agerpres). — Hilrnar Baunsgaard, liderul Partidului radical-liberal danez, însărcinat de regele Frederik al IX-lea cu formarea noului guvern al țării, a început duminică consultările sale cu conducătorii diverselor partide. Primele negocieri au fost angajate cu conducătorii partidelor conservator și liberal agrarian. A- ceste negocieri se vor desfășura încă cîteva zile în cercurile politice din Copenhaga se apreciază că Baunsgaard are sorți de izbîndă și că el va forma probabil un guvern de coaliție cu participarea partidului său și a celor două grupări menționate. Totuși, rămîn cîteva probleme de primă importanță de soluționat. înainte ca o asemenea coaliție să se constituie. Este vorba, în primul rînd, de armonizarea concepțiilor de politică externă ale celor trei partide, substanțial diferite. Astfel, în timp ce partidul radical-liberal este partizanul unei politici de destindere în Europa, susținînd necesitatea abolirii blocurilor militare (poziție ce i-a adus un mare succes în recentele alegeri parlamentare), partidul conservator se pronunță pentru participarea activă a Danemarcei la N.A.TO
încheierea tratativelor
iugoslave — vest - germanePARIS 29 (Agerpres). — Agenția Taniug anunța încheierea tratativelor iugoslavo—vest-germane cu privire la restabilirea relațiilor diplomatice dintre Iugoslavia și R.F. a Germaniei, care s-au desfășurat între 23 și 29 ianuarie la Paris.în comunicatul dat publicității se arată că șefii delegațiilor vor informa guvernele lor despre rezultatele tratativelor, urmînd ca acestea să ia hotă- rîrile corespunzătoare.

DEZVOLTAREA
RELAȚIILOR

VIENA 29. — Corespondentul A- gerpres, P Stăncescu, transmite : La Ministerul învățămîntului al Austriei a fost semnat la 29 ianuarie programul privind colaborarea culturală și științifică între guvernele României și Austriei pe anul 1968, parafat la 18 decembrie 1967.Ambasadorul României, Gheor- ghe Pele, și ministrul austriac al învățămîntului, Theodor Piffl-Percevic au subliniat cu satisfacție dezvoltarea favorabilă a relațiilor dintre cele două țări, expresie a dorinței și eforturilor reciproce.

JAPONIA

WASHINGTON 29 (Agerpres). — Președintele Johnson a prezentat noul buget federal pentru exercițiul fiscal 1 iulie 1968 — 1 iulie 1969, ’ care prevede la capitolul cheltuieli 186,1 miliarde dolari, iar la capitolul venituri — 175,6 miliarde dolari. El l-a caracterizat ca „un buget de dificile opțiuni pe care nu le putem evita". A face față problemelor „a- cestei perioade critice din istoria noastră, a adăugat Johnson, va necesita sacrificii din partea poporului american".Pentru scopuri militare, bugetul prevede 79,8 miliarde dolari, dintre care 26,3 miliarde alocate numai pentru continuarea războiului Vietnam. Observatorii remarcă tul că bugetul militar actual cel mai mare pe care l-auStatele Unite ale Americii de la sfîrșitui celui de-al doilea război mondial.Cheltuielile civile reprezintă 57,7

din fap- este avut

miliarde dolari, cu 6 miliarde mai mult decît în exercițiul financiar curent. In legătură cu acest capitol bugetar, Johnson a afirmat : „Avem de făcut față unor dușmani încăpă- țînați — sărăcia, slumsurile, locuințe sub nivelul decent, atmosfera înăbușitoare a orașelor, contaminarea aerului și a apei, mortalitatea infantilă deosebit de ridicată".Stabilirea deficitului bugetar la 8 miliarde dolari, față de 19,8 miliarde pe exercițiul financiar actual, presupune adoptarea de către Congres a legii cu privire la majorarea eu 10 la sută a impozitelor pe veniturile populației și societăților. „Impozite mai mari sau prețuri mai mari, într-un fel sau altul, va trebui să plătim pentru război", a spus L. Johnson. în eventualitatea în care Congresul se va opune însă, ca și în trecut, cererii de majorare a impozitelor, deficitul bugetar pe exercițiul financiar viitor se va ridica, în realitate, la circa 20 miliarde dolari.
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1/Unitățile navale franceze continuă cercetările în Marea Mediterană în vederea depistării submarinului francez „Minerva", dispărut sîmbătă cu 52 de oameni la bord. In fotografie : prieteni ai marinarilor dispăruți, aș- teptînd rezultatele cercetărilor.
De aproape o săptămînă atenția opiniei publice din țara noastră, ca și din întreaga lume, este reținută de evoluția evenimentelor declanșate de acțiunea navei-spion americane „Pueblo" la țărmurile coreene. După cum a transmis Agenția centrală telegrafică coreeană, nava a pătruns în apele teritoriale ale R. P. D. Coreene, desfășurînd activitate de spionaj împotriva unui stat independent și suveran, ceea ce contravine spiritului de destindere, normelor dreptului internațional. La Phenian acțiunea navei „Pueblo" a fost apreciată ca o provocare gravă. Pronunțîndu-se împotriva oricăror uneltiri și acțiuni agresive ale cercurilor imperialiste, opinia publică din România condamnă acest act periculos, îndreptat spre încordarea situației în Extremul Orient._ Din relatările presei americane rezultă, de altfel, că autoritățile nord- coreene ar fi avertizat în prealabil asupra îndeletnicirilor de spionaj ale vasului. Felul cum s-au desfășurat faptele a devenit cunoscut chiar și din declarațiile căpitanului navei, Lloyd Mark Bucher, transmise de A- genția centrală telegrafică coreeană, în luna decembrie 1967, vasul „Pueblo" a părăsit portul japonez Sasebo, îndreptîndu-se spre țărmurile R. P. D. Coreene. Pe cînd îndeplinea misiuni de spionaj în apropierea insulei Ho, în fața portului Wonsan au apărut navele de patrulare ale marinei militare nord-coreene care, exercitîndu-și dreptul legitim de autoapărare au capturat și reținut vasul agresor. Nava era dotată cu echipament pentru activități de spionaj, între care opt antene puternice și aparatura electronică de interceptare cea mai modernă.Este legitimă întrebarea : căuta nava militară la țărmurile R.P.D.Răspunsul este la îndemîna oricui și de altfel imediat după capturarea navei agenția U.P.I. relata că misiunea ei consta în „a culege informații de pe teritorii inaccesibile americanilor". După cum transmite din Washington agenția France Presse, „Pentagonul a recunoscut chiar ele la început că nava capturată de nord-coreeni era de fapt o navă- spion". Iar căpitanul Bucher, în declarațiile amintite, arăta că echipajul era exersat în spionaj și că

scopul misiunilor sale era de a detecta obiectivele militare de-a lungul coastelor R.P.D. Coreene, poziția rețelei radar, diferite unde electromagnetice, manevrabilitatea forței navale nord-coreene, capacitatea porturilor, numărul și deplasarea vaselor. După cum arată agenția citată, căpitanul a declarat textual: „Misiunea noastră avea un caracter urgent, deoarece, în ultimul timp, tia din Coreea de sud și din Vietnam a devenit mai nefavorabilă pentru Statele Unite". El a precizat că această misiune a fost încredințată navei de către amiralul Johnson, comandantul forțelor navale americane
situa-

rilor ce interesează serviciul de spionaj american, și care au menirea de a capta radiograme, cifruri secrete. Ziarul „Baltimore Sun“ dezvăluia că punctele de spionaj electronic — care acoperă majoritatea țărilor lumii — captează ordinele privind mișcarea trupelor, instrucțiunile ce se dau echipelor de deservire a stațiunilor radar și bateriilor antiaeriene, discuțiile la radio-telefon, și altele.Faptul că R.P.D. Coreeană a curmat activitatea de spionaj a vasului prins în flagrant delict a stîrnit în cercurile extremiste americane, îndeosebi în rîndul faimoșilor „ulii", cei mai fervenți propovăduitori ai

ce americană Coreene ?

a declarațiileReacții
premierului Sato 
privind armele nucleare

• •

TOKIO 29. — Corespondentul A- gerpres, FI. Țuiu, transmite : în prima zi a lucrărilor celei de-a 58-a a Dietei, premierul japonez Sato a rostit o cuvîntare în reafirmat că guvernul nu va existența armelor nucleare în Japonia. „Nu vom poseda niciodată arme nucleare și nici nu vom permite ca aceste arme să fie aduse în țară din afară", a declarat Sato.Abordînd problemele internaționale, Sato a afirmat că Japonia, ca țară asiatică, va trebui să contribuie pozitiv la reglementarea problemelor litigioase clin această regiune a lumii.

sesiuni Eisaku care a admite

1

Prăbușirea bombar
dierului american „B- 
52", purtînd la bord 
patru bombe nucleare, 
eveniment care a stîr
nit vii proteste în rin- 
dul opiniei publice da
neze, continuă să se 
situeze în centrul aten
ției acesteia. Au fost 
descoperite noi frag
mente ale bombelor 
cu hidrogen pierdute 
în urma accidentului. 
Deși deteriorate, da
torită șocului suferit 
în cădere, fragmente
le au putut fi identifi
cate de către ancheta
tori aflafi la fafa locu
lui ca aparfinînd bom
belor care se aflau la 
bordul bombardieru
lui.

Ieri, o coresponden
tă a agenjiei Reufer 
menfiona defectarea,

de către specialiștii a- 
mericani, a unor ra
diații provenite din 
deteriorarea celor pa
tru bombe nucleare de 
la bordul avionului. Ca 
urmare, operațiunile 
de cercetare vor fi in
tensificate. Grupul de 
specialiști americani va 
fi întărit cu încă 168

de persoane. Pe de 
altă parte, s-a anunfat 
că specialiști oceano- 
grafi din Danemarca 
vor sosi pentru a da 
ajutor cercetătorilor 
danezi care se află 
deja la locul catastro
fei. în fotografie : So
sirea la Thule a cer
cetătorilor danezi.

El a amintit că guvernul va prezenta Dietei acordul privind retrocedarea insulelor Ogasavara și va insista asupra retrocedării insulelor Okinawa.în legătură cu problema vietnameză, S.ito și-a exprimat regretul că luptele continuă.Cuvîntarea premierului a fost criticată de partidele de opoziție. în ultimul timp — arată acestea — premierul japonez a repetat că guvernul nil va admite introducerea armelor nucleare în Japonia. în prezent, scris ziarul „Mainiți Daily News", sîntem gata să ascultăm din nou cuvintele premierului dar „el nu trebuie să uite că poporul urmărește acțiunile guvernului mai mult decît declarațiile acestuia". în timp ce se pronunță pentru interzicerea armelor nucleare, se arată în declarația Partidului Socialist din Japonia, guvernul a permis portavionului american „Enterprise", echipat cu opt reactoare nucleare, să viziteze portul Sasebo.
/IfewWer Meek
în vizită
Is Moseova
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MOSCOVA 29 (Agerpres). — Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, a sosit luni dimineața la iVloscova într-o scurtă vizită de prietenie la invitația C.C. al P.C.U.S.Pe aeroportul Vnukovo, el a fost întîmpinat de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.Ș- 4=1 Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S , Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și alte persoane oficiale.
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DE LA „AKROPOL1S"

Convorbirile dintre îm
păratul Kails Selassie și 
losip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, care se află în vizită în Etiopia, au început ieri la Addis Abeba. în cursul primului schimb de păreri, informează agenția Taniug, au fost abordate probleme privind situația internațională actuală și slavo-etiopiene. relațiile iugo-

0 delegație a P.C.U.S. 
condusă ds Mihail Suslov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., care va purta convorbiri cu reprezentanți ai P.C. din Japonia în probleme care prezintă interes reciproc pentru cele două partide, a plecat luni ' seara la Tokio. (TASS).

/

Sesiunea U.E.O. La 29 ianuarie s-au deschis la Bruxelles lucrările sesiunii de două zile a Uniunii Europei Occidentale la care participă reprezentanți ai celor șase țări membre ale C.E.E. și Marii Britanii. Pe agenda sesiunii figurează probleme privind perspectiva relațiilor cu caracter politic și economic între „cei șase" și Anglia.
mod evident o încercare de a intimida R.P.D. Coreeană.Totodată, cum scriu chiar unele ziare americane, criza declanșată în jurul navei „Pueblo" este folosită ca un prilej de mobilizare a rezerviștilor „pînă la un nivel care ar fi greu de justificat doar prin referirile la necesitățile din Vietnam". Senatorul Fulbright, președintele Comisiei senatoriale pentru afacerile externe, a declarat de altfel că, după părerea lui, rezerviștii mobilizați vor fi folosiți în realitate pentru războiul din Vietnam.In încercarea lor de a justifica actul navei „Pueblo", autoritățile de la

Un act ostil intereselor păcii 
si securității internaționale

de la Sasebo, unde „Pueblo" a sosit din ordinul C.I.A.Lucrurile prezintă un aspect cu atît mai grav cu cît ,,Pueblo" nu este un caz incidental și izolat. După cum relata agenția France Presse. chiar un înalt funcționar al Pentagonului recunoștea zilele acestea că „a culege informații cu ajutorul navelor astfel dotate constituie o activitate care a devenit obișnuită". Potrivit aceleiași agenții, specialiști militari afirmau că „Pueblo" face parte dintr-un „sistem global" de spionaj exercitat cu mijloacele tehnice cele mai moderne, că în marina militară americană cel puțin 12 nave pot fi identificate ca unități speciale de spionaj, iar circa 15 nave oceanografice pot fi utilizate în același scop. Există totodată alte genuri de nave, precum și un sistem de așa-numite „cutii negre" plasate nu departe de țărmurile ță-

politicii de forță, o adevărată campanie de apeluri la represalii și „măsuri drastice".Guvernul american, în încercarea de a preîntîmpina formarea unei opinii publice nefavorabile în legătură cu acest nou act contrar intereselor păcii, a desfășurat o activitate febrilă, însoțită de campania publicitară de rigoare. A fost convocat Consiliul Național al Securității si au avut loc un sir de consfătuiri cu personalități politice si militare. In urma acestora s-au luat o serie de măsuri cu caracter militar, între care rechemarea în serviciul activ a unui număr de rezerviști din aviație si marină. Portavionul nuclear ..Enterprise" a părăsit cu o zi înainte de termen portul Sasebo și s-a deplasat „spre limita apelor teritoriale nord-coree- ne“, iar o parte din navele flotei a 7-a au fost îndreptate spre Marea Japoniei. Toate acestea constituie în

Washington au cerut convocarea Consiliului de Securitate. Or, așa cum se arată, pe bună dreptate, într-o declarație a Cabinetului de Miniștri al R. P. D. Coreene — problema nu este de competența O.N.U. Apărarea securității si suveranității în cazul lezării lor de către oricare inamic — se spune în declarație — constituie un drept inviolabil al oricărui stat independent și o chestiune internă în care nimeni nu se poate amesteca.Actul navei „Pueblo" și încercarea de a-1 exploata în scopul încordării situației în Extremul Orient trezesc dezaprobare în rîndurile opiniei blice iubitoare de pace.Avertizînd guvernul american potriva adoptării unor „măsuri pite", senatorul Mike
pu-îm- pri- Mansfield,

liderul majorității democrate din Senat, a declarat: „Nu trebuie să ne lăsăm conduși de emoții". Senatorul Fulbright a atras de cîteva ori atenția că folosirea forței de către Statele Unite pentru rezolvarea crizei „ar fi extrem de periculoasă". Chemări la reținere au venit și din partea altor politicieni, printre care senatorii Robert Kennedy și Allen J. Allender. La rîndul său, senatorul Philip Hart, cerînd să se evite reacții pripite și să se manifeste reținere a spus: „Acest incident ar trebui să intensifice dorința noastră de a acționa în direcția opusă, să ne amintească de situația periculoasă în care ne aflăm și să ne determine să ne intensificăm eforturile în domeniul dezarmării nucleare și dezarmării în general. Toate aceste preocupări trebuie intensificate" Ziarul „New York Times" cere autorităților americane să dea dovadă de calm și rațiune, atrăgînd atenția guvernului că nu poate fi absolvit de răspunderea pentru ceea ce s-a întîmplat. Intr-adevăr, așa cum relevă comentatorii, acest incident nu poate fi desprins de faptul că Statele Unite mențin de atîția ar.i sub un adevărat regim de ocupație Coreea de sud, că au instalate acolo baze militare prevăzute cu armament modern, că din rîndul armatei sud-coreene atrag mereu noi unități pentru intervenția din Vietnamul de sud. Interesele tuturor popoarelor cer. de aceea, în mod imperios ca acest incident să fie tratat cu calm și spirit de răspundere ; ele cer totodată să fie respectate integral independența și suveranitatea R.P.D. Coreene, să nu se recurgă sub nici o formă la acțiuni de natură să lezeze dreptul oricărui popor de a-și hotărî singur soarta. Faptele au dovedit în nenumărate rînduri că folosirea forței pentru rezolvarea problemelor litigioase nu duce decît la agravarea lor.Condamnînd orice acțiune a cercurilor militariste de încălcare a regulilor internaționale, actul provocator la adresa R.P.D. Coreene, țara noastră consideră că e necesar ca toate problemele ivite în cazul „Pueblo" să se rezolve cu calm, în spiritul normelor relațiilor dintre state, al respectării drepturilor lor suverane, în interesul păcii și securității în Extremul Orient si în întreaga lume.
Al. CIMPEANU

împlinirii a 
la revoluția 
și războiul

Cu prilejul 
50 de ani de 
muncitorească 
civil din anul 1918 în Finlanda, la Helsinki au avut loc adunări solemne și mitinguri. La mormintele luptătorilor din gărzile roșii au fost depuse coroane de flori. La unul din mitinguri a luat cuvîntul Viile Pessi, secretar general al P.C. din Finlanda, care a evocat luptele eroice ale proletariatului finlandez.

Luni a sosit la Budapesta 
o delegație a Consiliului 
Superior al Agriculturii condusă de Dâvid Davidescu, vicepreședinte al consiliului. Delegația va purta tratative la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al R. P. Ungare în problemele dezvoltării în continuare a colaborării româno-ungare în acest domeniu.

Muncitorii lipogrdi de Ia 
cotidianul „flkropoîis" au obținut satisfacerea revendicărilor în domeniul salarizării, în urma unei greve declarată pe termen nelimitat. Aceasta a fost prima grevă înregistrată în Grecia în perioada de după venirea la putere a actualului guvern, ea avînd loc în ciuda faptului că, potrivit legislației în vigoare, grevele sînt considerate ilegale.

„Anularea interzicerii 
Partidului Comunist din Ger- 
mania ar avea efecte pozi
tive Pentru promovarea unei politici de destindere și înțelegere", sa arată într-o declarație dată publicității după a 15-a conferință de lucru a „Comitetului de inițiativă în problemele amnistiei și apărării în procesele politice" din R.F.G.

Convorbirite Indira Gandhi-Kosîghin. La Delhi au con- tinuat luni convorbirile între premierul indian, Indira Gandhi și primul ministru al U.R.S.S., Alexei Kosîghin. Cu acest prilej, menționează agenția TASS, a avut loc un schimb de păreri în probleme de interes reciproc pentru cele două părți. Agenția citată adaugă că la invitația primului ministru al Afganistanului, Nur Ahmed Etemadi, Alexei Kosîghin va face, la 31 ianuarie, o vizită prietenească în Afganistan.

Mikis Theodorakis în mijlocul familiei sale imediat după eliberară
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