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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

UTILIZAREA MAXIMĂ

în complexul măsurilor luate de conducerea de partid și de stat pen
tru dezvoltarea și modernizarea con
tinuă a agriculturii noastre un rol de seamă revine mecanizării. Folosirea tractoarelor și mașinilor agricole, alături de chimizare, irigații și semințe din soiuri productive, constituie condiția hotărîtoare a sporirii recoltelor, a progresului agriculturii. Dată fiind marea importantă a acestui factor, în complexul măsurilor de industrializare socialistă a tării s-a acordat o deosebită atenție dezvoltării industriei constructoare de mașini capabile să pună la dispoziția agriculturii tractoare și alte utilaje modeme, de mare randament. Pentru a veni în sprijinul țărănimii, în f.

îng. Petre MOLDOVAN 
prim-vicepreședinte al Consiliului 

Superior al Agriculturii

anul 1948 s-au Înființat primele unități pentru mecanizarea agriculturii — stațiunile de mașini și tractoare — dată de la care se împlinesc 20 de ani. Cu fiecare an a crescut numărul tractoarelor și mașinilor agricole, diversitatea acestora. Paralel cu dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, s-a pregătit un număr tot mai mare de mecanizatori,
Suctes

Adunării generule 
a compozitorilor 
și muzicologilor!

dez- dez- muzi- tradi-

Astăzi încep lucrările Adună
rii generale a compozitorilor șl muzicologilor, eveniment de sea
mă în.'Viata culturală a țării. Organizată cu scopul de ă prilejui un schimb deschis de idei în problemele fundamentale creației. Adunarea este nltă să contribuie, prin bateri clarificatoare, la voltarea continuă a artei 
cale românești în spiritulfiilor umaniste ale culturii noa
stre. la îmbogățirea patrimoniului artistic național cu lucrări vibrante, de toate genurile, apte să cucerească adeziunea unui public larg și o prestigioasă consacrare internațională.Promovînd — în toate domeniile 
artei — un climat propice afirmării talentelor, dezvoltării orgina- lității. a individualităților creatoare. partidul a deschis vaste o- rizonturi manifestării artiștilor în opere reprezentative, contempora
ne în sensul profund al acestei noțiuni. Un vînt prielnic bate ge
neros și în pînzele creației muzi
cale. chemîndu-i pe compozitori spre larg, spre întinderile nemărginite ale simtămintelor. năzuințelor și luptei constructorilor României socialiste — tărîm de inspirație deosebit de fecund și cuprinzător. Filozofia marxist-leni- nistă, platforma ideologică și estetică pe care se situează slujitorii muzicii românești, reprezintă „Steaua Polară" a creației artistice. jalonînd căile — de o infinită diversitate sub raportul genurilor, al modalităților și stilurilor personale — spre realizarea unor opere de înaltă valoare, exprimînd e- poca de adînci înnoiri și transformări revoluționare pe care o trăim. Complexitatea evoluției muzicii contemporane pe plan mondial face cu atît mal ne-

cesară abordarea — în cadrul Adunării generale a compozitorilor — a problemelor e- sențiale. de orientare, ale creației, de pe platformă filozofiei mate- rialist-dialectice. de la înălțimea răspunderilor și a îndatoririlor pe care muzicienii le au față de popor, fată de tezaurul de frumuseți ale artei naționale, față de tradițiile înaintate ale trecutului, pe care sînt chemați să le îmbogățească cu dăruire, cu întreaga forță a talentului lor.Compozitorii noștri de astăzi se adresează unor cercuri largi de ascultători, care așteaptă lucrări inspirate, de largă accesibilitate ; o necesitate tot mai pregnant simțită este promovarea largă, alături de muzica simfonică, a genurilor muzicale de masă, cîntecului patriotic, a genurilor de mare popularitate, care au un însemnat rol social, contribuind la educarea socialistă, patriotică a maselor.Adunarea generală a compozitorilor are loc într-un climat creator care — stimulînd apariția în ultimii ani a unor lucrări muzicale valoroase — se va răsfrîn- ge. sîntem încredințați, și asupra dezbaterilor din înaltul forum al compozitorilor, asupra caracterului lor exigent și constructiv, prezidat de sentimentul răspunderii pentru destinele muzicii românești. Salutînd deschiderea Adunării generale a compozitorilor și muzicologilor. „Scînteia" urează muzicienilor succes deplin în efortul lor nobil de îmbogățire a patrimoniului culturii naționale cu noi și durabile valori, expresii artistice sintetizînd artistic marile idei și sentimente nronrii tumultuoasei epoci de înflorire socială pe care o trăiește azi poporul nostru.

spre a putea mînui cu pricepere mijloacele tehnice tot mai perfecționate cu care au fost dotate unitățile agricole.Stațiunilor de mașini și tractoare le-a revenit rolul important de pîrghie economică și politică pentru transformarea socialistă a agriculturii, de dezvoltare a forțelor de producție la sate precum și de introducere, pe scară largă, a tehnicii noi, pentru sporirea, pe această cale, a producției agricole și consolidarea economică și organizatorică a agriculturii cooperatiste.Datorită preocupării și sprijinului permanent al partidului și statului, rețeaua stațiunilor de mașini și tractoare ca și baza lor tehnico-mate- rială s-au dezvoltat atît cantitativ, cît mai ales calitativ. De la 81 de stațiuni, cite existau la sfîrșitul anului 1948 și care dispuneau de 2 750 tractoare, 3 000 de pluguri și 660 semănători mecanice, astăzi s-a ajuns la 291 de unități pentru mecanizarea agriculturii, cu 66 675 tractoare, circa 46 500 semănători mecanice, peste 33 600 combine de recoltat păioase. 6 400 mașini fitosanitare și multe alte utilaje. Creșterea numărului unităților pentru mecanizarea agriculturii și a dotării lor a fost însoțită de îmbunătățirea permanentă a structurii parcului de tractoare și mașini agricole, ceea ce a determinat sporirea substanțială a potențialului lor de producție. Semnificativă din acest punct de vedere este reducerea sarcinii ce revine raportată la un tractor și o mașină agricolă. Suprafața de teren arabil pe tractor s-a redus de la 1165 hectare în 1950 la circa 100 hectare în 1968 ; în cooperativele agricole revine pe o semănătoare 100 hectare de cereale păioase ; la o semănătoare pentru prăsitoare — 90 hectare de porumb, iar pe o combină de păioase. 70 hectare de grîu. De acest sprijin au beneficiat țăranii muncitori care, uniți în cooperative... agricole, au avut posibilitatea să-și lucreze pămîntul mai bine. Pe terenurile mecanizabile ale cooperativelor agricole, lucrările de bază, care hotărăsc soarta producției, respectiv aratul, fertilizarea solului, combaterea dăunătorilor, semănatul cerealelor păioase, al porumbului și florii soarelui, se execută astăzi în întregime mecanizat. Lucrările de întreținere a porumbului și florii-soarelui sînt mecanizate în proporție de 80 la sută, iar recoltatul cerealelor păioase — pe 90 la sută din suprafața cultivată cu aceste plante. Creșterea gradului de mecanizare și îmbunătățirea continuă a calității lucrărilor agricole, diversificarea acestora ca si efectuarea lor în perioade optime, au condus la obținerea de producții tot mai mari.Congresul al IX-lea al partidului a stabilit un vast program de dezvoltare a mijloacelor de producție
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Omul fața în fața 
cu el însuși...

Genetica - de la des
cifrarea la perfecțio
narea naturii umane

Prezentarea scrisorilor
de acreditare președintelui

ambasadorul Republicii Arabe Siriene
La 10 decembrie a.c., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar

al Republicii Arabe Siriene, Aii Al Kosh, în legătură cu prezentarea scrisorilor de acreditare.
(Cuvîntările rostite în pagina a 

Vil-a).

La Uzina de fire și fibre sintetice din Săvinești

PIATRA NEAMȚ (corespondentul „Scîn- teii"). In cadrul celei de-a treia etape de dezvoltare, la Uzina de fire și fibre sintetice din Săvinești a intrat în probe tehnologice o nouă linie

pentru producerea firelor, cunoscută aici sub denumirea de Relon III. Instalațiile de polimerizare, filare și textil, din cadrul a- cestel linii, vor produce anual circa 1 000
tone de fire de relon. Este de relevat că Relon III a fost realizată într-un timp de două ori mai scurt decît Relon II, care are aceeași capacitate.

T elegrame
Excelentei Sale

Domnului KAHTAN MOHAMMED
AL SHAABI

Președintele Republicii Populare a Yemenului de sud ADENCu ocazia zilei naționale a Republicii Populare a Yemenului de sud. 
am plăcerea ca, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, să adresez Excelenței Voastre felicitări călduroase, precum și cele mai bune urări de bunăstare și progres poporului sud-yemenit.Sînt convins că relațiile prietenești dintre cele două țări se vor dezvolta continuu în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării Internationale.

NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTI în numele poporului și guvernului Republicii Populare a Yemenului de sud și al meu personal transmit Excelenței Voastre, poporului și Consiliului de Stat mulțumirile mele sincere pentru mesajul de felicitări cordiale pe care l-ați trimis cu ocazia primei aniversări a zilei independenței noastre.îmi exprim speranța că relațiile prietenești între popoarele noastre Be vor consolida în interesul reciproc al celor două țări.VS rog să primiți. Excelență, urările mele cele mai bune pentru fericirea dv. personală și pentru progresul continuu al poporului român prieten.
KAHTAN MOHAMMED AL SHAABI 

Președintele Republicii Populare 
a Yemenului de su<

UN MUNICIPIU
ÎN ANUL 1

reportaj de Mihai FLOREA

Fostă capitală de județ în secolul al XIV- lea. Reședință episcopală începînd din anul 1504. Un „adorabil sat", după cum îl descrie un călător străin din veacul al XVIII-lea. Centru de cultură, deschis ideilor generoase ale revoluției de la 1848 (Bălcescu a lucrat aici cîteva săptămîni). Oraș care a inspirat nemuritoare trăsături de penel lui Ion Andreescu și a găzduit pînă de cu- rînd o sculptură de Brâncuși. Acesta este Buzăul. astăzi municipiu cu peste 66 000 locuitori, dintre care un sfert sînt muncitori în vechile dar mai ales în noile întreprinderi.După vremuri, prin Buzău au trecut ori au poposit Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, arhiepiscopul Paul de Alep, domnitorul Alexandru Ion Cuza, diplomatul francez Talleyrand. I. L. Caragiale. N. D. Cocea și alte personalități. La jumătatea secolului al XVIII-lea. dascălul „elinesc" și cel „slove- nesc“ îsl numărau școlarii pe degete. Astăzi în Buzău învață aproape 18 000 elevi.Salturi în timp, salturi în istorie.Cu decenii în urmă, unii dintre modeștii meseriași ai tîrgului, nedovedind să-și întrețină familiile numai cu produsul muncii, se transformau, sezonier, în negustori ambulanți și. aproape de sărbătorile crăciunului, umpleau pletele urbei stri- gîndu-și marfa.

Urmașii meseriașilor și ai calfelor de odinioară, grupați în puternica și moderna Uzină de sîrmă și produse din sîrmă, s-au deprins să studieze temeiurile fizicii și ale chimiei, livrează celor de la „Electroputere" - Craiova, celor de la șantierele navale din tară și la export electrozi de sudură, făcuți cu mîi- nile si priceperea lor.Electrozii aceștia își au povestea lor... bu- zoiană. Pînă de cu- rînd erau procurați din Import. Colectivul de specialiști din uzină, pe baza unei licențe străine, a reușit să producă electrozi de sudură, utilizînd materii prime românești, la parametri de calitate asemănători celor realizați de marile firme din alte țări. în felul acesta uzina își adaugă un binemeritat plus la faima pe care și-a cucerit-o anterior produ- cînd anual atîta sîrmă. încît s-ar putea înconjura, cu un fir de 2 milimetri, de zece ori Pămîntul la Ecuator.Inginerul-șef Aurel Vlaicu. de fel din părțile Clujului, este venit de cîtiva ani aici, specialist.— Aveți de gînd rămîneti la Buzău ?— Eu știu !— Ce vă oferă municipiul ca să vă determine să-i fiți un fiu devotat toată viata ? Locuință. salariu ?— Da. astea-s bune, răspunde interlocutorul, cu acea seducătoare do-

ca
să

molicluno specifici transilvănenilor.— Dar celelalte T De- servire comercială, servicii publice, viață culturală ?
— Vor fl șl ele... mal tlrziu.— Deocamdată T— Deocamdată tot televizorul este baza.Tovarășii din conducerea organelor locale de partid și de stat cu care am purtat discuții s-au arătat hotă- rîți să întreprindă toate acțiunile menite să dea municipiului o nouă fată, să creeze aici un climat spiritual elevat, să impună atenției Bu- zăul nu numai ca oraș al covrigilor, al tuicH de prune si al clrnă- ciorilor de Pleșcoi. In Buzău există multiple resurse turistice slab sau deloc puse in valoare. tradiții uitate, monumente Istorice prea puțin cunoscute chiar de către localnici, îndreptarea atenției spre cultivarea unor forme dinamice, vii. de valorificare a potențialului existent, stimularea pasiunii. înlăturarea anchilozei, a rutinei si blazării provinciale, lmDulsionarea u- nor ambiții de creștere rapidă a unei nol_ conștiințe. municipale, la toți cetățenii, si de lichidare a sechelelor mentalității raionale sînt deziderate a căror treptată rezolvare e în curs.

(Continuare 
în pag. a VlI-a)

Studiul sociologic - suport
al unei activități 
educative de înaltă

politico
calitate

Am reținut într-o recentă discuție cu tovarășul Nicolae Cristea faptul că, referindu-se la diferite acțiuni întreprinse de Comitetul județean de partid Brașov (unde îndeplinește funcția de șef al secției de propagandă). făcea adesea referiri la îngemănarea cercetării sociologice cu munca politico-educativă. Cu ce scop ? '— In ultimul timp — arăta interlocutorul nostru — au devenit curente măsurile luate pentru conducerea științifică a economiei, pentru rezolvarea științifică a problemelor complexe pe care le ridică raporturile dintre om și tehnică, om și colectivitate ș.a. Este deci firesc ca activitatea ideologică și politico-educativă să renunțe, la rîndul ei. la tot ceea ce este desuet și empiric la forme anchilozate să răspundă, pe temeiuri științifice, exigențelor calitativ superioare puse de stadiul actual de dezvoltare a tării. Tocmai în acest context am socotit o îndato-

rire fundamentală să integrăm în activitatea de educare și influențare a oamenilor muncii cercetarea sociologică — instrument științific de cunoaștere riguroasă a realităților în dinamica lor. Scopul pe care îl urmărim constă într-o mai mare a- daptare a conținutului și formelor muncii politice la noile cerințe ale dezvoltării economice. activității științifice și culturale.începutul pe care l-am tăcut în acest domeniu se datorește în măsură hotărîtoare aportului unor sociologi de la institute specializate din Capitală, care au abordat diverse aspecte ale vieții șl muncii locuitorilor județului. Prin ei am devenit beneficiarii unor studii și concluzii științifice despre contribuția muncitorilor, inginerilor si tehnicienilor la progresul tehnic, integrarea profesională. conviețuirea în noile cartiere, viața satelor și altele.— Cercetătorii din București vin.

ACEEAȘI ÎNTREBARE, PENTRU TOȚI CITITORII

putea găsi ultimele

și fotografii inedite

ale virtuților cerute 
le avem de îndepli-

• Vi se pun, de asemenea, Ia dispozi
ție ghiduri despre : legile în vigoare ;

Și în acest an apare
• In Almanah veți

date privind situația economică, politi
că și socială a țărilor de pe globul pă- 
mîntesc.
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ALMANAHUL „SCÎNTEIA"

UN RĂSPUNS PENTRU TOȚI CEI CARE NE-AU ADRESAT ÎN ULTIMUL TIMP

• Peste 200 de personalități din (ară 
și de peste hotare analizează LUMEA A- 
NULUI 1968: democrația și omul; uni
versul trepidant al invențiilor și desco
peririlor ; misterele în curs de dezlega
re si influențare ale caracterului uman ; 
controversatele raporturi dintre știință 
și arta contemporană și perspectiv^ în- 
riuririi lor asupra vieții spirituale a o- 
menirii; problematica socială și morală 
a femeii de azi, concepțiile conservatoa
re și avansate care se înfruntă pe acest 
tărîm; gama metodelor moderne de 
conducere, în diferitele organisme socia
le și noile diorame 
de funcțiile pe care 
nit.

monumentele celebre ale lumii; biogra
fii (cu foto) ale actorilor văzu fi pe ecra
nele anului 1968; întrebări și răspun
suri exacte pentru obținerea carnetului 
de șofer ; medaliații Olimpiadei din Me
xic ; calendare de vînătoare si pescuit ; 
enciclopedia căminului cu sfaturi prac
tice privind variatele aspecte ale exis
tentei familiare.

• Toate marile evenimente culturale și 
științifice petrecute în 1968 vă sînt pre
zentate în cronici speciale. Totodată, Al
manahul „Scînteia" vă pune Ia dispozi
ție informații privind aniversările cele
bre ale anului viitor.

• Pagini inedite de satiră și umor din 
literatura universală, teste și jocuri dis
tractive pentru verificarea cunoștințelor 
și aptitudinilor, episoade palpitante ale 
luptei dintre fals și autentic în arta plas
tică etc., etc.

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1969 este ghidul omului instruit, bine informat, 
Ia curent cu marile preocupări ale lumii contemporane.

*

—W,

U Azi, la Bruxelles, tratative

cu țările africane asociate

la Piața comună

,x> - studiază, apoi pleacă. Lasă în urma lor doar studii șl amintiri frumoase?— în primul rînd, trebuie să spunem că ei nu s-au mulțumit să fotografieze realitatea, ci au participat nemijlocit la stabilirea și aplicarea la fata locului a unor măsuri concrete. In al doilea rînd. ne-au ajutat să constituim la nivelul județului și municipiului Brașov un nucleu propriu de cercetare sociologică. Specialiști de Ia catedrele de științe sociale ale institutelor din Brașov, activiști culturali, ziariști, lucrători ai Direcției județene de statistică, juriști, cadre didactice i-au însoțit pe specialiști și au deprins tehnica investigației, lărgin- du-și viziunea asupra fenomenelor sociale care se petrec sub ochii lor. stabilind mijloacele practice de influențare a. acestora. Am făcut astfel primii pași spre a ne asigura forțele capabile să organizeze un sondaj de opinie, o anchetă socială și chiar o cercetare mai complexă, în al treilea rînd. am fost ajutați să organizăm pe lîngă cabinetul județean de partid o secție de sociologie unde oaspeții au devenit lectori.— De la ce a pornit comitetul județean de partid în abordarea a- cestor aspecte, evident noi. în munca de propagandă ?— Tot ce am întreprins a pornit din necesitatea de a spori eficienta muncii de propagandă, de a cuprinde în sfera ei cercuri cît mai largi de oameni ai muncii. într-o uzină mare cum este cea de tractoare — șl mă gîndesc nu numai la ea — numai o parte a salariaților, oamenii cei mai buni, pot fi întîlniti la școala economică serală, la expunerile organizate la club, la simpozioane și dezbateri pe diferite teme între care și aceea a disciplinei (deși ei sînt cei mai disciplinați) Cine sînt ceilalți și care sînt mijloacele de propagandă prin care îi influențăm ? lată-i : tinerii nefamiliști care locuiesc în dormitoare comune, familiștii care locuiesc în cartiere noi dar mai îndepărtate de uzină, navetiștii ș.a.m.d.Scopul muncii politico-educative este însă tocmai de a-si exercita în- rîurirea asupra conștiinței masei largi a celor ce nu se găsesc încă în primele rînduri. Cercetările sociologice ne-au ajutat să-i cunoaștem mai bine, să le înțelegem preocupările. dorințele să vedem ce factori îngreunează în rîndurile lor munca politică și culturală de masă Așa s-a născut, de pildă, ideea privind cercetarea — desfășurată în principal de specialiști de la Institutul de filozofie al Academiei — la
Constantin MORARU

PE DEPLIN
Azi, la Bruxelles, urmează să înceapă în mod oficial negocierile în legătură cu reglementarea regimului de asociere a celor 18 stata africane la Piața comună, după expirarea. în 31 mai 1969. tiei de la Yaounde.Se pare că cercuri de oficialități din diverse europene nu au nici un a populariza termenii în care înscriu aceste negocieri. Problema subdezvoltării în general consumă în Occident mii și mii de pagini ; unii publiciști și gazetari șl-au făcut o profesiune din literatura consacrată „lumii a treia", în care abundă accentele dramatice. Paradoxal însă, cînd este vorba despre soluționarea unul element foarte concret al problemei — cum ar fi posibilitatea îmbunătățirii relațiilor comerciale si financiare dintre aceste state africane și țările Pieței comune. în interesul progresului economic al primelor — „inspirația" secătuiește brusc. Apelurile lansate în cadrul unor reuniuni în vederea negocierilor dintre „cei șase" și țările asociate, faptele și revendicările prezentate de către președintele Nigerului. Diori Hamanl, ca trimis extraordinar al statelor africane asociate la C.E.E., nu au găsit nici măcar pe plan publicitar ecourile așteptate.In efortul de a depăși dificultățile tristei moșteniri a sistemului de im- pilare colonială. în voința de a inta pe calea dezvoltării, unele africane nu contestă că și-au speranța în formula asocierii cu tele Pieței comune, speranță confirmată însă, din păcate de lităti decît parțial. Evoluția Africii continuă să se desfășoare între coordonate fatidice. Astfel — după cum susține. în limbajul laconic dar expresiv al cifrelor, un document recent al Comisiei economice a O.N.U. pentru Africa — dacă dezvoltarea economiei statelor continentului negru va continua în ritmul înregistrat pînă în prezent, acestea vor avea nevoie de 270—350 de ani pentru a atinge actualul nivel de dezvoltare al țărilor industrializate din Europa.

a Conven-afaceri șl țări vest- interes de se

îna- țărl pus sta- ne-rea-

Viorel POPESCU ,

(Continuare în pag. a II-a) (Continuare în pag a VII-aJ

T e legramă
Excelenței Sale

general SANGOULE LAMIZANA
Președintele Republicii Volta Superioară

OUAGADOUGOUCu ocazia celei de-a X-a aniversări a proclamării Republicii, adresez Excelenței Voastre cordiale felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea personală, pentru progresul poporului Republicii Volta Superioară.
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Românie
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FAPTUL' 
DIVERS! 
Navă salvată j 

Pe o vreme rece, cu vînt pu- 
ternic și ceafă, cargoul „Glee“, I 
sub pavilion cipriot, avînd o în- I 
cărcătură de 9 200 tone de mi- • 
nereu de fier, a eșuat la nord I 
de capul Constanța. Semnalele I 
de ajutor lansate de vasul aflat I 
în pericol an fost interceptate . 
de remorcherele românești „Vi- I 
teazul" și „Poarta Albă", care I 
au pornit imediat în ajutor. 
Pentru a putea desprinde nava | 
de pe stîncile pe care eșuase 
era însă nevoie ca o parte din ■ 
minereu să fie descărcat. O a- • 
devărată flotilă de vase mici | și macarale plutitoare a venit' | în ajutor, lucrînd neîntrerupt la 
descărcarea navei eșuate — și I 
astfel ea a putut fi adusă pe I 
linia de plutire. Fără avarii I 
mari, cargoul „Glee" a ancorat ■ 
apoi în portul Constanța.

Participant la evenimentele
din 13 decembrie 1918

povestesc...

De treci

vest......(și nu se poate să nu treci, că pe aici e vad mare), înar- mează-te, călătorule, cu o șubă, cu o platoșă de oțel și cu mul- tă-multă răbdare. De ce ? Ca să faci față frigului jdin sala de așteptare, îmbulzelii de la singura casă de bilete (mai sînt două ghișee, dar stau mereu închise) și, în general, nepăsării cu care conducerea gării (șef de stație Ion Grecu) tratează călătorii. Și dacă tu, călătorule, ești doar în trecere, sperăm ca măcar aceste rînduri să nu ră- mînă... trecătoare. N-ar fi ceea ce vrem. E drept, trenul pleacă, dar gara rămîne. Și o găsim repede — dacă va mai fi cesar ! ne-
Atentie»

gospodine!O tntîmplare tragică a zgu
duit pe multi cetățeni dintr-un I 
cartier al Buzăului. Intr-o di- I 
mineață. Nicolina Cueru (strada « 
Griviței 12) a plecat după cum- a 
pârâturi, încuind pe cei doi co- I pilași în casă. Pe burlanul so- | bei, femeia lăsase la uscat cî- 
teva rufe. Acestea s-au aprins, I 
au căzut în pat și focul a în- | cepul să ardă mocnit, degajînd 1 fum. Incendiul care a izbucnit 1 mai apoi a fost repede stins de I vecini, dar urmele adinei lăsate I de neglijența femeii nu vor pu- . tea fi înlăturate niciodată. Cel I doi copii, unul de patru ani și | altul de un an. nu au mai tut fi salvați.

pu-
A intrat
în turmăNoapte. Cu o viteză amețitoare, un turism (4-B-8937) a- parținînd Consiliului Superior al Agriculturii a intrat într-o turmă de 300 de oi. Locul faptei : comuna Movilita, șoseaua București — Urziceni. Rezultatul : unsprezece oi au murit iar multe altele au fost „recuperate" prin sacrificare. Eroul era conducătorul auto Victor Co- coneș. Avea farurile aprinse. Cum de o fi intrat în turmă, nu știm. Oricum, cu atîtea piei avea o bună cojoacă. Ac găsi. Nu ducem lipsă. va s-o
Edilitară

ca.Nu se știe cine a dispus 
la Turda, în spatele fabricii de 
ciment și al uzinelor chimice 
să se desfunde străzile Arieșul 
și Chimiștilor, pe unde cetă
țenii ajungeau (cum ajungeau) în oraș. Apoi s-a început și de
pozitarea reziduurilor de la uzi
na chimică pe un teren viran 
pe care cetățenii își făcuseră o 
potecă — „drum" de acces spre 
oraș. S-ar părea că se intențio
na un dublu sondaj, privind 
răbdarea cetățenilor și operati
vitatea consiliului popular. Re
zultatul e clar: străzile rimîn 
nepavate, poteca neluminată și 
grămezile de reziduuri (de la 
uzina chimică) neînlăturate. 
Dacă se va pune problema con
struirii unei punfi, cine va fi 
în aerf

în curînd
tragerea esteDumnealui, din arest, Grigore Palahaniuc din comuna Voluntari-București (str. Cugetării 117). Are 19 ani și nici o ocupație. Fante ! Locuia pe strada Cugetării. De aici și ideea să... cugete. Și a tot cugetat cum poate cîștiga bani fără ceașcă. Pînă la urmă metoda. „Dacă falsific pronosport, pot încasa grase" — și-a zis el. Și șit. Este tocmai pe cale să încaseze cîștigul cel mai gras ce i se cuvine. Rămîne să vedem cît încă n-a avut loc „tragerea" Dar de cîștigat — cîștigă sigur Dăm și în scris.

Rubrică redactată de 
Ștefan ZIDARITA 
Gheorqhe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

să mun- a găsit buletine cîștiguri n-a gre-

în istoria luptelor purtate de 
proletariatul din România pentru e- 
liberarea socială și națională, pen
tru transformarea revoluționară a 
societății, evenimentele de la 13 de
cembrie 1918 s-au înscris ca o pa
gină nepieritoare de eroism și 
abnegație, de spirit de jertfă pen
tru cauza celor ce muncesc. Mulți 
dintre cei care au participat în 
urmă cu 50 de ani la luptele mun
citorești din decembrie 1918 au a- 
vut fericirea să apuce anii construc
ției socialiste, cînd idealurile care 
au însuflețit lupta atîtor generații 
și-au găsit împlinirea și depășirea. 
Ne-am întîlnit într-una din aceste 
zile cu cîțiva dintre ei: Eduard Novac, S. Iancu, Ionel . Georgescu și Teodor Georgescu, foști muncitori 
tipografi. Ion Ocios, fost muncitor 
metalurgist, Nicolae Bogdan și Barbu Spirescu, foști funcționari. Să-i 
ascultăm povestind ceea ce au trăit și văzut ei înșiși în acea perioadă, 
cînd proletariatul român și-a dăruit 
sîngele său generos în lupta pentru 
libertate și progres social.— Era imediat dună nrimul război mondial — relatează Eduard Novac. Imensele distrugeri și pierderi de vieți omenești provocate de război, jaful ocupanților străini, politica claselor exploatatoare de aruncare a greutăților războiului pe spinarea maselor muncitoare au dus la o puternică ascuțire a vechilor contradicții. care măcinau regimul burghezo-moșieresc. la o gravă înrăutățire a situației celor ce muncesc. Pentru cine n-a apucat acele vremuri, e greu să-și imagineze cum se trăia pe atunci, în aceă iarnă, prima după încetarea războiului. Muncitorii, populația nevoiașă sufereau cumplit de foame și frig. Pîinea se distribuia pe cartelă — o pîi- ne neagră ca pămîntul și întotdeauna crudă. Si era încă bine cînd o căpătai... Lemnele erau scumpe... foc. De carne, untură, făină, zahăr muncitorii nici nu se puteau apropia. Salariile erau pur și simplu o batjocură. E destul să arăt că un muncitor tipograf primea în medie cam 10 lei pe zi. în timp ce 1 kg de mălai costa 14 lei. Speculanții în schimb își făceau de cap. adunau averi peste averi. îmi amintesc cum, sfidînd fără pic de rușine poporul îmbogățirii de război organizau în fiecare sîmbătă așa- zisele „bătăi cu flori" pe calea Victoriei. Sute de trăsuri luxoase. în care se tolăneau bărbați si amețiți de băutură, se luau trecere, iar cei din trăsuri runcau unii altora flori.— Era. într-adevăr. foarte pentru noi, muncitorii, intervine S. Iancu. Dar cu atît mai mult creșteau revolta în rîndurile noastre, hotărîrea de a ne organiza și a lupta pentru un trai omenesc.De altfel, jur împrejurul nostru lumea era în fierbere. Pretutindeni pe continent se ridica puternic Iul luptei maselor muncitoare, popoarelor asuprite, făcînd să surpe sub loviturile lui imperii venite anacronice. Un adînc ecou a avut în tara noastră, ca si în întreaga lume victoria proletariatului rus, care înlăturase țarismul, iar după numai cîteva luni. în octombrie 1917, răsturnase puterea capitaliștilor și propria lui română și-a solidaritatea proletariatul noi am văzut în revoluția rusă. în exemplu] ei. un îndemn de a ne continua cu și mai multă îndîrjire lupta pentru propriile revendicări. Îientru libertate și dreptate socială, mi amintesc de furtunoasele discuții care se duceau și la atelierele „Sfetea". unde lucram ne tunel, între obișnuiți cu patronii șl rinta de a prin luptă _____— O mare agitație cuprinsese în acea perioadă întreaga muncitorime — completează Ione! Georgescu. Muncitorimea Capitalei salutase cu entuziasm la 1 decembrie 1918. alături de întregul popor, actul unirii Transilvaniei cu România, care împlinea idealul scump al făuririi statului national unitar român. Ea legase de acest act nădejdea realizării unor importante revendicări sociale, a unor prefaceri democratice. progresiste în viata economică și socială. Devenea însă tot mai clar că clasele stăpînitoare nu a- veau de gînd să satisfacă revendicările maselor, că ele urmăreau doar să-și consolideze dominația lor de clasă. De aceea, muncitorii și-au intensificat acțiunile de luptă. Spre sfîrșitul anului, mișcarea antrenase în vîrtejul ei toate marile întreprinderi și instituții din Capitală. Sediul mișcării muncitorești din str. Sf. Ionică era pur și simplu asaltat de muncitori care veneau aci să discute și să hotărască asupra acțiunilor lor.— In acest cadru s-a înscris și .lupta noastră, a tipografilor — a continuat Teodor Georgescu. La 5 decembrie, numai după cîteva zile de Ia înscrierea lor în sindicat. muncitorii de la „Sfetea" au declarat grevă pentru a-și impune revendicările. Cu ei s-au solidarizat lucrătorii de la ..Minerva" și din toate celelalte tipografii. In ziua de 12 decembrie dimineața, greviștii, avînd în frunte o delegație a comitetului sindical, s-au îndreptat în masă spre Ministerul Industriei, unde urmau să aibă loc tratative...— Cunosc bine cele ce s-au netrecut atunci — intervine Ionel Georgescu. Eu făceam parte din delegația desemnată pentru tratative. In dimineața aceea, curtea ministerului se umpluse de muncitori. Aerul geros vuia de lozincile noastre : „Jos ciocoii !“. „Jos cu burghezia capitalistă I". _ -----publica preună a fost , __ __________  ____triei. Alexandru Constantinescu. înainte de orice discuție, el a cerut ca muncitorii să fie opriri de a mai scanda lozinci, ceea ce. bineînțeles, s-a refuzat eșuat de la trului de a vistilor i-a muncitori. Plecînd de la minister, masa greviștilor a organizat o puternică demonstrație pe calea Victoriei tmi amintesc cum ne-am întîlnit cu mașina în care se afla regele Ferdinand Noi am onrit-o stri- gînd : „Să treacă mai întîi maiestatea sa poporul...". In seara aceleiași

zile, reprezentanții lucrătorilor din toate tipografiile Capitalei, întruniți la sediul din str. Sf. Ionică hotărau declanșarea grevei generale a tipografilor. Comisia locală a sindicatelor a chemat în același timp la o puternică manifestație de solidaritate cu tipografii și pe muncitorii din celelalte întreprinderi. Lupta tipografilor pentru revendicări economice și politice, împotriva stării de asediu, devenea lupta întregii muncitorimi a Capitalei.— Noi, muncitorii, ne pregăteam febril pentru manifestație, dar tot așa se pregăteau și autoritățile pentru reprimarea el — a arătat Eduard Novac. Tmi amintesc cum în dimineața zilei de 13 decembrie, tipografii greviști venind spre sediu pe Calea Victoriei au întîlnit cordoane de soldați care au încercat să-i o- prească. Pe la orele 14, s-au trimis de la sediul sindicatelor din (str. Sf. Ionică cîteva echipe de muncitori ca să vadă dacă s-au luat măsuri de către autorități. S-a constatat că guvernul, deși pînă atunci autorizase manifestațiile, de data Pe tul

femei, la în- își a-greu

va- al se de-
moșierilor și instaurase putere. Muncitorimea manifestat în mod viu și sprijinul față de rus. în același .imp.

a-bătrînii „gutenbergiști", tactica tîrguielilor cu tineretul plin de do- lupta. de a-si impune revendicările.

grevistă aproape

„Jos regele !“. „Trăiască re- socialistă !" Delegația. îm- cu 5 tovarăși dintre greviști, primită de ministrul indus-
Astfel, tratativele au început. Refuzul ministrata cu delegații gre- îndîriit si mai mult pe

prea mare. în același timp, tematica pentru ocuparea posturilor de medici stomatologi in policlinica de copii și cabinetele școla- . re este axată mai mult pe problemele legate de patologia adultului. în felul acesta absolventul, pregătit sumar în patologia stomatologică a copilului în facultate, este obligat să axeze șl pregătirea sa pentru concurs pe o tematică prea puțin legată de patologia copilului, deși va lucra intr-un serviciu profilat pentru copii. Cred că s-ar putea asigura 
o pregătire mai bună a 
studenților în profilul de 
stomatologie infantilă fără să se mărească numărul de ore didactice, ci doar pe calea unei structurări mai judicioase a numărului o- relor destinate disciplinelor de profil stomatologic, în afară de aceasta, s-ar 
impune organizarea unor 
cursuri de inițiere și de 
perfecționare cu o durată 
mai scurtă (1—3 luni) pen
tru completarea pregătirii 
teoretice și practice a me
dicilor de pe teren.Aș vrea să mai semnalez— permițîndu-mi unele concretizări — și alte aspecte a căror înlăturare ar putea duce la îmbunătățirea asistentei stomatologice. între care asigurarea 
cabinetelor cu cadre medii. De exemplu. Clinica de stomatologie infantilă din Cluj, cu 9 unități de lucru repartizate în patru cabinete, cu un conferențiar, cinci asistenți. 2—3 interni, 7 medici la perfecționare și 25—30 de studenti care fac stagiul de externat lucrînd în două ture, are în total două surori medicale în schemă. în asemenea împrejurări, cadrele cu calificare superioară din clinică — care este și for metodologic — pot da randamentul necesar ? în școlile din oraș există, de a- semenea. un număr apreciabil de cabinete stomay tologice ; dar. în maiorftaj- tea cazurilor, cabinetele riyi au soră, aceasta nefiind prevăzută în normativ, în- cît și aici medicului îi cade în sarcină un mare volum de obligații auxiliare și administrative.Am încercat să prezint •— putînd să existe, firește, și alte puncte de vedere— unele aspecte legate de adîncirea filactic și asistentei problemă cadrele de teresate în tr-o măsură cît mai mare la asigurarea sănătății publice.

merică a cadrelor de specialiști să se amelioreze.Pentru a realiza o cotitură de la asistenta curativă spre una cu conținut profilactic, . determinantă 
este și orientarea pe care 
o primesc studenții, viitoa
rele cadre de pe teren, în 
timpul anilor de studii. Cum se prezintă, din acest punct de vedere, planul de învătămînt la noi ? Noțiunile preclinice și clinice de specialitate, legate de asistenta stomatologică a adultului, sînt predate eșalonat, începînd din anul I pînă în anul V. în cadrul

școlar 1968/1969. spre deosebire de anii precedentl. nu s-a mai prevăzut nici măcar un număr minim de ore de curs și de demonstrații clinice din domeniul stomatologiei pentru studenții din facultăți de pediatrie și medicină generală, cunoștințele medicilor de pediatrie sau de medicină generală fiind sub nivelul necesar în acest domeniu.începînd de la vîrsta de 3—4 ani, cînd copiii sînt cuprinși partial în colectivități preșcolare, și mai ales de la 6—7 ani, cînd

Din dezbaterile Plenarei C.C al P.C.R. în legătură cu problemele sanitare se desprind indicații prețioase privind orientarea viitoare a asistentei medicale și îmbunătățirea activității diferitelor profiluri de specialități. Deci, și cadrelor care lucrează în domeniul stomatologiei le revine sarcina de a analiza temeinic conținutul si o- rientarea activității de specialitate, cu atît mai mult cu cît este știut că, în acest sector, asistenta nu este la nivelul cerințelor actuale ale populației.Răspîndirea mare a cariei dentare, a anomaliilor ortodontice. a paradentozei și a edentațiilor. ca și urmările lor asupra stării de sănătate fac ca asistența stomatologică să constituie o importantă problemă de sănătate igienică, derare a biditate. caracterul de masă al a- fectiunilor impune ca necesitatea radicale în conduita terapeutică fată de ele. mai precis, trecerea de la tera
pia curativă a afecțiunilor 
manifeste la combaterea 
preventivă a acestora.într-adevăr. tratamentul curativ al cariei dentare, ajunsă în faza complicațiilor, are un caracter prelungit. necesitînd numeroase ședințe de tratament. Folosind metoda tratamentului curativ nu vom putea ajunge apreciabilă morbiditate, mult cu cît teratura de _______  _rată că un procent însemnat (60 la sută) al dinților cu carii complicate, tratati conservativ, pot deveni ulterior focare de infecție, periclitînd sănătatea întregului organism. Lăsînd la o parte faptul că dinții cariat! ajunși în fata complicațiilor, impun deseori medicului stomatolog soluția radicală — extracția — transformed pacientii în edentați de mai mică sau mai mare proporție. In a- ceste împrejurări, nu este de mirare că unii specialiști pun problema dacă o metodă de tratament, care prezintă un procent atît de mare de insuccese, mai poate fi considerată metodă de terapie medicală.In legătură cu cele arătate, este firesc să ne întrebăm : care trebuie să fie orientarea șl direcția de dezvoltare în viitor a asistenței stomatologice ? După cît socotim, asigura

rea unei asistente de spe
cialitate cu conținut pro
filactic. bazată pe un diag
nostic și o terapie precoce, 
este aceea care poate des
chide perspectiva rezolvă
rii acestei probleme.Fără îndoială, dintre diferitele afecțiuni stomatologice cu caracter de masă. 

' cariei dentare trebuie să 
i se acorde o atenție deo
sebită. în lumina cunoștințelor actuale, caria dentară este considerată o boală a vîrstei copilăriei, strîns legată și de alimentație. Profilaxia ei trebuie să înceapă cît mai devreme, în perioada de formare si de ■mineralizare a structurii organice a țesuturilor dure ale dintelui. De aici rolul important care revine în primul rînd medicului pediatru în recomandarea, din primii ani de viată a copilului, a unui regim alimentar care să satisfacă și cerințele profilactice ale stomatologiei, fiind totodată prevenite anomaliile ortodontice.Pornind de la aceste considerente. este absolut necesar ca absolventul facultății de pediatrie și medicină generală să cunoască aspectele importante ale patologiei a- paratului dento-maxilar, ca și principiile care stau la baza profilaxiei lor. în pofida acestor necesități, semnalăm că în planul de învătămînt pentru anul

baioneta la armă urmăreau mulțimea, sfîrtecînd oameni neînarmațf.Am aflat mai tîrziu că acest sălbatic măcel fusese pregătit cu de-a- mănuntul de guvernanți. Au fost alese din vreme „trupe speciale" și anume instruite, spunîndu-li-se că vor trebui să dea piept cu dezertori periculoși.— Mă aflam în acel timp la sediul sindicatelor din strada Sf. Ionică, continuă Barbu Spirescu Aci se făceau ultimele pregătiri în vederea marelui miting ce trebuia să înceapă. Deodată s-a auzit din stradă răpăit de mitraliere. Sediul a fost imediat înconjurat de soldați. Am zărit un soldat pe care-1 cunoșteam. Ca civil venea la unele manifestații ale mișcării. Am schimbat cu el o privire rapidă și, cu ajutorul lui. am reușit să mă strecor afară, pe o intrare laterală, împreună cu alți cîțiva tovarăși. Mi-am dat seama că trupa va primi ordin să invadeze localul. Ne-am adăpostit în apropiere, la un vechi tovarăș, Alex. Iliescu, care locuia în strada Cîmpineanu.Cînd s-a invadat clubul, am văzut cu oroare cum au fost tîrîți afară, însîngerațl, conducători ai mișcării. Toți acei ce-au fost găsiți în sediu au fost puși în cătușe, duși la poliție și grav maltratați. Nu toți au ajuns la proces. Unii au murit înainte, cum s-a întîmplat cu neuitatul I. C. Frimu.— Răspundeam pe atunci, împreună cu încă doi tovarăși — Dumitru Grofu și Jacques Conitz — de o tipografie clandestină, la care tipăream manifeste ale Partidului Socialist — spune Nicolae Bogdan. Chiar în seara aceleiași zile ne-am întîlnit cu Alecu Constantinescu, unul din conducătorii partidului, care ne-a dat manuscrisul unui manifest pentru a-1 tipări. Manifestul înfiera crima săvîrșită și chema muncitorimea să continue lupta împotriva guvernului reacționar, pentru drepturile ei.

aceasta voia să le împiedice.Bd. fost Elisabeta, în drep- străzii Brezoianu, se afla cordon de soldați. Alt cor- era în fața tipografiei „Universul". Al treilea cordon de soldați se afla pe strada Sf. Ionică, în dreptul străzii Matei Millo, iar al patrulea tot pe strada Sf. Ionică, în dreptul străzii Cîmpineanu. O mulțime de trupe era masată în curtea palatului regal și pe strada Matei Millo. Astfel, locul de adunare era înconjurat, din toate părțile, iar pentru ca muncitorii să poată ajunge acolo trebuiau să rupă cordoanele de soldați.Totuși, unele cordoane au fost rupte. în jurul orei 14 muncitorii de la uzinele „Haug", „Wolf" și de la alte întreprinderi de pe malul stîng al Dîmboviței se îndreptau, cîntînd, spre sediul muncitoresc. Dinspre străzile Luterană și Știrbei-Vodă au rupt cordonul alți muncitori. Ei veneau, așa cum părăsiseră atelierele, cu hainele de lucru, cu sufertașele în mînă...— Mă aflam în coloana de demonstranți care urca spre sediu pe Calea Victoriei, intervine Ion Ocios. Erau mii și mii de muncitori de la întreprinderile din cartierele Lînă- riei, Filaret, 13 Septembrie etc. Strigam din toate puterile „Vrem pîine și pace !“, „Jos starea de diu !“. Eram hotărîți să nu prilejul la nici o provocare. Oameni de ordine, aleși de comitetele sindicale, se aflau pe marginea rînduri- lor.în Piața Teatrului Național, ne-am trezit dintr-odată sub bătaia miirâlier.elpr. Forțele de represiune ------ •——deschiseseră focul împotriva noastră’ desăvîrșirea construcției și trăgeau în plin. Lîngă mine au '»—*- •—căzut Marin Niculescu de la „Bra- gadiru", Nae Bora, Gogu Niculescu și alții de la „Vulcan". Era îngrozitor să vezi cum cadavrele celor uciși erau trase de picioare în curtea Teatrului National, cum soldații cu

ase- dăm

★Și lupta a continuat. Mișcarea muncitorească din România a devenit mereu mai puternică, mai combativă.La puțin timp după evenimentele de la 13 Decembrie 1918, clasa muncitoare avea să se ridice în totalitatea ei în marea acțiune de luptă pe. care a constituit-o greva generală din 1920, iar un an mai tîrziu, ea își constituia partidul ei comunist, care avea să conducă Ia victorie lupta pentru răsturnarea puterii claselor exploatatoare, pentru cucerirea puterii politice și construirea orînduirii noi, socialiste pe meleagurile României.Astăzi, după o jumătate de veac de la 13 decembrie 1918. cînd întregul nostru popor sub conducerea partidului muncește cu elan pentru desăvîrșirea construcției socialiste, evocarea luptei eroice a înaintașilor insuflă noi energii, sporește hotărîrea celor ce muncesc de a apăra și dezvolta marile lor cuceriri revoluționare.
Convorbiri consemnate de I. FELEA

Manifestări consacrate evenimentelor 
din 13 decembrie 1918Facultatea de istorie a mișcării muncitorești, a Academiei de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu", de pe lîngă C.C. al P.C.R. a organizat un simpozion cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la lupta muncitorimii din 13 decembrie 1918.Au prezentat comunicări : conf. univ. N. Hușcariu, Mișcarea muncitorească din România în ajunul e- venimentelor din 13 decembrie 1918 ; lector univ. Constantin Mocanu. Ziua de 13 decembrie 1918 ; conf univ. dr. N. Petreanu și doctorand D. Baran, I. C. Frimu, jertfă a represiunii de la 13 decembrie 1918 ; asistent univ. Gh. Sbîrnă, 13 decembrie 1918 și tineretul ; studenții Elena Mureșan

și I. Ulicl, 13 decembrie 1918 oglindit în publicistica vremii ; studentul Gh. Ostafie, 13 decembrie oglindit în literatură și artă.
★în holul Bibliotecii centrale universitare din Iași s-a deschis marți o expoziție consacrată împlinirii a 50 de ani de la luptele muncitorești din 13 decembrie 1918. Expoziția cuprinde un bogat material alcătuit din fotografii, fotocopii, articole și alte materiale care reflectă momente ale acțiunilor întreprinse în acea perioadă de muncitorii tipografi împotriva măsurilor represive ale guvernului burghezo-moșieresc.(Agerpres)

9 i 9 H g 3 B
(Urmare din pag. I)căminele muncitorești din municipiul Brașov.Mărturisesc sincer că înainte vreme aveam cunoștințe vagi despre aceste cămine. Am avut surpriza să constatăm încă de la început că întreprinderile brașovene au o sută de a- semenea cămine — pare neverosimilă cifra pentru că e rotundă, dar atîtea sînt ! — cu circa 10 000 de muncitori. Sociologii au studiat, au stabilit liste de probleme, multe dintre ele soluționate operativ, pe loc. S-au examinat unele aspecte ale funcționării și organizării căminelor, condițiile de trai, conturîndu-se totodată coordonatele unui plan de perspectivă privind munca de educare politică, cul- tural-stiintifică. moral-cetătenească a tinerilor din căminele comune.— V-aș ruga să ne prezentați cîteva din elementele planului respectiv.— S-a stabilit ca, prin rotație, directorii și alte cadre de conducere din întreprinderi să se Intîlnească cu salariatii care trăiesc în aceste cămine. Subiectul discuțiilor : sarcinile economice curente și de perspectivă în primul rînd. Pentru început a fost luată hotărîrea ca una din încăperile căminelor să fie anume dotată pentru rale. Sindicatele să aparate de radio. S-au procurat apoi sportive.La început unele cere din întreprinderi manifestau puțin interes pentru înfăptuirea prevederilor acestui plan etichetîn- du-i pe „căminiști" ca fiind indisci- plinati. oameni cu care te înțelegi greu. Ne-am convins însă că în a- ceste microcolective sînt multi tineri cu înaltă disciplină profesională și etică, cu bune rezultate în producție. multi din ei elevi sau studenti la diferite forme de învătămînt. dornici să desfășoare o Intensă activitate culturală, sportivă că în general la aceste cămine există un climat de muncă si viată sănătos care trebuie să-l dezvoltăm. Tată ce provoacă nemulțumire faptul unii dintre factorii chemați să făptuiască sarcinile stabilite în ceastă privință nu-și fac datoria.

Mă refer și la Consiliul județean sindical care a întocmit programe meticuloase, dă asigurări pentru organizarea unor acțiuni la cluburi sîmbătă seara, dar acestea rămîn doar în faza intențiilor.— Deci, după cîte înțeleg, este oarecum prematur să vorbim despre eficientă.— Intrucît cercetările au fost o- rientate spre nevoile curente ale muncii, rezultatele încep să se facă simțite. Mă refer. în primul rînd. la studiul privind „Mișcarea inovatorilor". Măsurile luate pe baza acestui studiu s-au conturat în cadrul unei acțiuni largi care a angrenat cabinetele tehnice, numeroși ingineri și cadre de la Institutul poli-

publică și social- Luarea în consi- indicilor de mor- care determinăstomatologice, un imperativ unei cotituri

la o reducere a indicilor de cu atît mai datele din li- specialitate a-

activități cultu- le înzestreze cu cu televizoare, unele materialecadre de condu-

ne de că în-a-

0 mai marcată
orientare

profilactica 
în asistența

V

stomatologică
puncte de vedere

sînt cuprinși Integral în colectivitățile școlare, medicul stomatolog este acela căruia îi revine misiunea și care are și posibilitatea de a iniția măsuri de combatere a afecțiunilor buco-dentare. Metoda dispensarizării, concretizată prin controlul periodic, de două ori pe an, al tuturor copiilor și tinerilor de la 3 la 18 ani, din colectivități. se bazează pe diagnosticul în faza incipientă, premergătoare complicațiilor, afecțiunilor, are avantajul că este economică și necesită eforturi minime din partea medicului. iar tineretul va părăsi băncile școlii cu o dantură sănătoasă. Experiența aplicării consecvente a acestei metode pe plan ■ mondial arată că, în felul acesta, tratamentul cariei complicate și extracția > dinților definitivi se execută exceptional și numai în cazuri izolate.
Importanța practică a 

unei asistențe orientate 
profilactic rezultă din fap
tul că reducerea morbidi
tății prin prevenirea com
plicațiilor constituie o pre- 
miză pentru o mai bună 
rezolvare în perspectivă a 
sarcinilor ce revin asisten
ței stomatologice pentru 
populația adultă. Or, acest aspect nu poate fi neglijat nici din punct de vedere economic, deoarece asistenta stomatologică la eonii este mai ieftină, nici din punct de vedere social-sani- tar.Printre aspectele care consider că vor trebui luate în considerare în cadrul măsurilor menite să îmbunătățească asistența stomatologică, pe primul 
plan stă aceea a pregătirii 
unui număr suficient de 
cadre medicale. Poate că în această direcție ar fi nevoie să înaintăm îr.tr-un ritm mai alert, pentru că, dacă socotim un medic stomatolog pentru 2 500 de locuitori și tinînd seama că numărul absolvenților din facultățile noastre este aproximativ 450 anual, vom avea nevoie de prea multi ani pentru ca situația nu-

în agendă unele însemnări : „Un nucleu propriu de cercetare sociologică", „secție de sociologie pe lîngă cabinetul județean".— Interesant. Muncesc diferențiat, sesizează fenomenele principale caracteristice locului de muncă, unei categorii de salariați și asupra căruia trebuie insistat cu deosebire. Astfel, munca politică dobîndește conținut, are un obiect mai precis conturat, sens profund. Interesant, totuși aș avea unele observații. Nu totul mi se pare suficient de convingător...— La ce vă referiți ?— Ne-ar fi interesat, în primul rînd. ce au constatat de fapt sociologii. ce fenomene inedite au reușit se sesizeze, din care organizatorii

celor patru discipline de profil (propedeutică tologică, tologică. tologică dentară).1 800 de care 360 ore 1 500 lucrări stagii clinice, problemele de infantilă sînt un singur an (anul V), avînd afectat în acest scop 285 ore didactice (45 de ore de curs și 240 stagii clinice). Dar chiar admițînd că înțelegerea și însușirea cunoștințelor cu privire la aspectele specifice afecțiunilor stomatologice la copii se bazează pe cunoașterea patologiei adultului, totuși decalajul dintre numărul de ore didactice afectate stomatologiei adultului și celei a copilului e mult

stoma- stoma- stoma- buco- în totalchirurgie ortopedie și terapie însumînd ore didactice, din de curs și practice si în schimb, stomatologie limitate la de studiu conținutului pro- de îmbunătățirea stomatologice, care frămîntă specialitate, in- a contribui în-
eonf. dr.
Mauritiu SCHAPIRA
I.M.F. Cluj

Dulciurileo importantă
sursă de caloriiPrin conținutul bogat In glucide (hidrocarbonate cu molecula mică) produsele zaharoase furnizează organismului elemente nutritive și calorii atît de necesare iarna, cînd pierderea de energie este mai mare din cauza frigului. Datorită calităților lor speciale — efectul psihosenzorial agreabil, generat de gustul dulce, apreciat de marea majoritate a consumatorilor și în special de copii, produsele zaharoase s-au impus în alimentația omului, 100 gr de produse zaharoase alcătuite predominant din zahăr, glucoză și diverse fructe furnizînd organismului circa 300— 400 calorii.Unitățile „Alimentara' din cartiere sînt aprovizionate cu diverse dulciuri, între care ciocolată amăruie, cu vanilie, cu lapte, cu stafide și alune ; gemuri și dulcețuri din fructe ; șerbeturi din lămîi, portocale, trandafiri, smeură, cacao, vanilie; jeleuri; rahat cu fructe și diverse arome.

tei să rămînă fără răspuns, dăm din nou cuvîntul tovarășului Cristea :— în legătură cu cercetarea sociologică privind căminele pentru ne- familiști se pare că mai trebuie făcută următoarea precizare: desfășurat deocamdată numai rațiunile de teren. în așteptarea cluziilor care vor rezulta din lucrarea datelor recoltate avemdestule de făcut — și la aceasta se referă măsurile amintite mai înainte — pentru a neajunsuri lui.Căminul tivitate, în cele mai multe cazuri, formată din tineri. Ce influentă poate avea viata din aceste cămine asupra

s-au ope- con- pre- încăremedia operativ unele constatate Ia fața locu-constituie o mare colec-

STUDIUL SOCIOLOGIC
♦

tehnic, maiștri, muncitori cu îndelungată experiență și înaltă calificare. Bilanțul îl vom face la sfîrși- tul anului dar încă de pe acum cifrele oglindesc o dinamică ascendentă atît în ce privește numărul de propuneri și gradul • de interes fată de mișcarea de inovații, cît mai ales eficacitatea lor economică. Comitetul județean de partid preconizează de asemenea, dezvoltarea cercetării sociologice în strînsă legătură cu unele probleme încă Insuficient cunoscute privind îndeosebi viata unităților economice din județul Brașov : folosirea forței de muncă în agricultură. navetismul etc. Pentru elucidarea lor se fac eforturi ca noua secție de sociologie de pe lîngă cabinetul județean de partid să se transforme într-un adevărat laborator științific de cunoaștere și Influențare a opiniei publiceDesigur, convorbirea cu tovarășul Cristea s-ar fi putut încheia foarte bine aici. Intîmnlarea a făcut ca. a.iungînd la Rm Vîlcea, să-i arăt manuscrisul tovarășului Constantin Matei. secretar al comitetului județean de partid. L-a citit atent, făcîndu-și

muncii politice, propagandiștii să poată desprinde concluzii practice pentru activitatea lor ? In legătură cu cercetarea, desigur, interesantă și originală ca temă, privind mișcarea inovatorilor ne-ar interesa ce factori îi stimulează pe inovatori, ce factori frîneazâ munca lor, ce fenomene s-au depistat și ce implicații au acestea pe planul activității partid ?Discuția purtată în continuare tovarășul Matei ne-a relevat altfel că cercetarea sociologică a ceput să fie „asimilată" și în activitatea Comitetului județean de partid Vîlcea. Instructive ni s-au părut cercetările întreprinse în zeci de comune. în numeroase întreprinderi și cooperative agricole tatea de educare altele. Faptul că nutioase. sondarea s-au desfășurat cu un motiv în plus celor interesat! un util schimb de experiență la Vîlcea. x...Cum însă n-am dorit ca părerile tovarășului secretar Constantin Ma-

decu de în-
privind activi- a tineretului și investigările mi- opiniel publice forte proprii este pentru a sugera

celor în cauză, se știe bine. O activitate culturală susținută, orientarea căminiștilor spre preocupări constructive. anihilarea influenței nefaste pe care o pot avea diverse elemente certate cu ordinea și morala, statornicirea în aceste colectivități a unei atmosfere civilizate, de comportare demnă au cea mai mare importanță pentru educarea și viitorul tinerilor găzduiți în asemenea lăcașuri. Există aici un larg teren pentru munca politico-educativă, un sector de activitate care merită cea mal mare atenție din partea organizațiilor de partid. Iată de ce este imperios necesar să cunoaștem bine viața a- cestor colectivități, să știm încotro să îndreptăm atenția sindicatelor, a organizațiilor de tineret, a celorlalți factori care conlucrează pentru a da activităților politico-educative ximă eficacitate.Cercetarea sociologică dă pectivă și profunzime munciitre. Tocmai de aceea voi aminti un alt exemplu în care, în mod analog, au fost luate unele măsuri încă din
ma-pers- noas-

faza de prospectare a realității, pregătind astfel terenul pentru o acțiune mai largă, care urmează a fi declanșată acum cînd prelucrarea datelor s-a încheiat. O categorie foarte numeroasă de oameni asupra cărora munca noastră politică și educativă este încă insuficient de eficace este aceea a fluctuanților. Ancheta făcută de specialiști din comisia economică a Comitetului județean de partid ne-a atras atenția și nouă lucrătorilor din secția de propagandă asupra unor lipsuri privind integrarea lor în viața politică, culturală, a întreprinderilor. Acum sîntem în posesia concluziilor și știm că muncitorii noi angajați pro- veniți dintre- cei demisionați, transferați au, de regulă, sub 30 de ani (peste 70 la sută), între ei circa 30 la sută sînt tineri necalificați; la întrebarea dacă urmează vreun curs de calificare, 63 la sută au răspuns negativ ; 30 la sută dintre fluctuant! au schimbat 4—6 întreprinderi în căutarea unui loc de muncă mai ușor. în principal, vor trebui luate măsuri organizatorice și admi- z nistrative. Dar, totodată, aceste constatări oferă muncii politice și culturale de masă, presei locale noi a- drese pentru o activitate intensă, potrivită cu specificul acestei categorii de salariați.în altă ordine de idei, îmi este greu să redau sintetic concluziile studiului privind dezvoltarea activității inovatorilor. Știm astăzi mai mult despre această problemă importantă pentru progresul activității productive dintr-o uzină sau alta. Ce implicații sînt pentru munca de partid? Destul de multe, dacă ne gîndim la acel obiectiv principal al muncii politice de a sprijini bunul mers al producției în toate unitățile economice....Dialogul de fată nu și-a propus să epuizeze un subiect pe cît de vast, pe atît de pasionant cum este îngemănarea cercetării sociologice cu munca de partid. Căutările stăruitoare. novatoare în această privință reprezintă doar un început care se cere perfecționat și amplificat pretutindeni unde munca vie, dinamică de partid se adresează oamenilor. Și aceștia se află peste tot.
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ÎN INDUSTRIA JUDEȚULUI SIBIU
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Au fost explorate 
toate posibilitățile 
de sporire a exportului ?

In confruntarea produselor reali
tate de întreprinderile industriale din județul Sibiu cu piața internațională s-a obținut anul acesta un incontestabil succes. Concludent în acest sens este faptul că, în zece luni, deși planul de export a fost mult superior sarcinilor aferente perioadei corespunzătoare din 1967, el a fost îndeplinit, pe ansamblul județului. în proporție de 103,2 la sută. Au fost livrate suplimentar la export, față de volumul contractelor scadente, mărfuri în valoare de 117 milioane lei.Am încercat să descifrăm, în cursul unei anchete întreprinse în cîteva fabrici și uzine din județ, care au fost factorii stimulatori ai acestor realizări, dar mai ales ce posibilități, ce resurse pot fi puse în valoare în vederea sporirii continue a producției destinate exportului — sarcină economică Importantă subliniată la Plenara C.C. al P.C.R. din 19 iunie a.c.Definitorie pentru producția de export din acest an este îmbunătățirea simțitoare a structurii sortimentelor în favoarea celor cu nivel tehnic ridicat și grad de prelucrare mai avansat, deci care includ în ele o cantitate mai mare de muncă vie generatoare de noi valori. Elocvente ni se par în a- ceastă privință rezultatele obținute de constructorii de mașini de la U- zina mecanică, uzina „Balanța“ și, în parte, de la uzina „Independența" Sibiu, care au depus mari eforturi pentru a furniza la export utilaje cu tehnicitate și valoare ridicate, încorporînd în ele cît mai puțin metal.Există în județ o serie de întreprinderi cu tradiție de multi ani în acest domeniu. Uzina textilă Cis- nădie este cunoscută în peste 30 de țări ale globului pentru covoarele plușate și celelalte produse din lînă pe care Ie furnizează. Articolele de sticlărie purtînd marca fabricii „Vi- trometan" Mediaș, țesăturile de mătase de la întreprinderea „Tîrnava" din aceeași localitate, încălțămintea produsă la întreprinderea „13 Decembrie" Sibiu — sînt, de asemenea, mărfuri solicitate curent pe piața externă.— Perspectiva realizării planului de export pe anul în curs este bună— ne-a spus tov. Andrei Vurpărea- 
nu, directorul general al Uzinei textile Cisnădie. Sarcinile inițiale de plan au fost majorate în primăvara și vara aceasta cu 23 000 mp la covoare plușate și cu aproape 300 000 mp la covoare tip „Moldova". Ritmul viu în care au decurs pînă a- cum livrările ne permite să estimăm că valoarea exporturilor va depăși prevederile anuale cu peste 17 milioane lei.La întrebarea noastră privind a- precierea evoluției îndeplinirii sarcinilor de export pe acest an, cadre de conducere de la Uzina mecanică Mîrșa nu au putut formula un răspuns complet pozitiv. Planul de export pe 10 luni a fost realizat în proporție de numai 94,2 la sută, iar pe întregul an se întrevede o anumită rămînere în urmă la acest indicator, generată îndeosebi de întîrzierea pregătirii fabricației la noul tip de remorcă basculantă RM. 4. O incertitudine privind îndeplinirea planului majorat de export s-a creat și la uzina „Balanța". Si aceasta din cauza a două sortimente : bascula semiautomată pentru însăcuit transportabilă — de cu- rînd intrată în fabricația de serie— și bascula romană pentru vite, de 1 000 kg, care se află abia în faza de execuție a seriei zero.Am relevat aceste cazuri mai n- les pentru a sublinia importanta creării din timp și temeinic a tuturor condițiilor materiale necesare îndeplinirii sarcinilor la export. Iar printre aceste condiții, asimilarea sortimentelor noi ocupă un loc de prim ordin, care nu trebuie în nici un caz tărăgănată, după cum am putut constata în cele două uzine sibiene. In perspectiva producției de export din anul viitor, neajunsurile care s-au făcut simțite în acest domeniu se cer eliminate de la bun început.Soluționarea problemelor privitoare la creșterea și diversificarea producției destinate exportului se află pe agenda de lucru a comitetelor de direcție din întreprinderile constructoare de mașini din județul Sibiu. Dar eforturile depuse în acest domeniu nu-și găsesc întotdeauna o finalitate imediată și datorită unor factori din afară, vizibili atunci cînd privești lucrurile prin prisma relației uzină-minister. Specialiști din cadrul comisiei economice a comitetului județean de partid ne-au relevat că Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini nu dovedește întotdeauna receptivitatea cuvenită față de nevoile unităților sale din județul Sibiu. Dacă Uzina mecanică Mîrșa are greutăți în ce privește îndeplinirea integrală a planului de livrări la export, acest lucru esteși o consecință a acoperirii cu întîr- ziere cu comenzi a sarcinilor prevăzute, dar mai ales a dificultăților mari pe care uzina le întîmpină în aprovizionarea cu unele materiale de bază.Apreciind că Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini va interveni mai eficace în viitor pentru învingerea dificultăților amintite, este oportun să ne oprim asupra altui aspect, de aceeași însemnătate prin urgenta cu care se pune : contractarea grabnică a producției de export pentru anul următor. în timp ce unele unități din județ, cum ar fi Uzina textilă Cisnădie. au de pe acum contractată o bună parte din producția destinată exportului în primul trimestru din 1989. altele sînt, în această privință. într-o fază de început. In această situație 
se află, bunăoară, uzina „Balanța"

țl întreprinderea „Libertatea" Sibiu, care nu dispun încă de nici un contract perfectat cu beneficiari externi. Dar problemele sînt diferite în fiecare dintre ele. Uzina „Balanța* în nici un caz nu duce lipsă de comenzi, care l-au fost comunicate de întreprinderea de comerț exterior „Mașinexport" : totul e să facă față atît solicitărilor mari ale beneficiarilor interni, cît și la export. Ră-
anchetă
economica
mine ca ministerul să departajez» cît mai repede sarcinile ce-i vor reveni uzinei în cele două direcții, pentru a se lua măsurile pregătitoare de rigoare. La întreprinderea „Libertatea", chestiunea se pune cu totul altfel: dintr-o sarcină preliminată pentru exportul pe trimestrul I 1969 de circa 300 000 mp stofe, nu se cunoaște nici o cerere concretă. De altfel, dere, reutilată și a reușit încă să livrarea de stofe nă. Există reale posibilități ca anul viitor întreprinderea să treacă cu succes „examenul" în această privință.Strîns legat de aceasta, reține a- tenția și un alt aspect. Este îndeobște cunoscut că succesul pe piața internațională îl obțin acele firme care reușesc să cunoască cu maximă operativitate cerințele partenerilor străini și vin în întîmpinarea lor cu produsele solicitate, în condiții calitative ireproșabile. La această acțiune deosebit de importantă de prospectare a pieței, specialiștii din unele întreprinderi producătoare sibiene sînt foarte puțin antrenați, iar în cazul fabricii „Libertatea" participarea este ca șl inexistentă. D'ar nu numai atît. In întreprindere se face simțită o insuficientă preocupare pentru dezvoltarea activității de creație, pentru realizarea unor stofe în modele, desene și cu-

această întreprin- modern dotată, nu iasă direct — prin — pe piața exter-

lori variate, care să mai felurite gusturi, mllare au apărut și prinderi din această și ele vor putea fi eliminate numai prin efortul și colaborarea strînsă a întreprinderilor producătoare, ministerelor lor de resort și organizațiilor de comerț exterior, în vederea sondării atente a cererilor de pe piața externă, diversificării producției și asigurării condițiilor organizatorice și materiale necesare în acest scop.Trebuie admis totuși — și realitatea așa este — că nu în toate cazurile este posibil să se cunoască cu mult timp înainte cerințele diverșilor parteneri străini. In acest caz, se pune întrebarea : sînt întreprinderile noastre pregătite a prelua operativ anumite comenzi și a le satisface punsul nu tiv. x— Spre firmă din Norvegia ne-a cerut să-i furnizăm chinărie inginer șef al întreprinderii „13 De- cembrie“-Sibiu Comanda fiind foarte urgentă — marfa trebuind să fie livrată în circa două săptămîni — nu am putut s-o acceptăm decît parțial.S-a pierdut, prin urmare, o posibilitate de mărire a exportului întreprinderii dintr-un motiv întemeiat : fabrica nu dispunea în momentul respectiv de materia primă și accesoriile necesare execuției produselor respective. Propunerea inginerului șef, de a se mări normativele la materii prime și materiale pentru a putea satisface cererile urgente la export, merită să fie examinată de forurile în drept.Concluzia dominantă a anchetei noastre este că industria județului Sibiu are capacitatea de a-și spori contribuția la lărgirea exportului. In această acțiune este nevoie de o muncă plină de inițiativă, de o coordonare riguroasă a eforturilor pe cele mai felurite planuri, de un sprijin mai eficace din partea ministerelor. Lărgirea producției pentru export, cantitativ și calitativ, este o sarcină de mare actualitate și cu profunde consecințe economice, care trebu’e îndeplinită cu strictețe de fiecare colectiv de întreprindere.
Nicolae PANTILIE

satisfacă cele Obstacole si- în alte între- parte a tării,

cu promptitudine ? Răs- este întotdeauna afirma-sfîrșitul lunii trecute, o30 000 articole de maro-- ne-a spus Ion Albotă,
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0 AȘEZARE CHIBZUITA,
ÎN SPIRITUL DREPTĂȚII, 
A IMPOZITULUI AGRICOLAm studiat cu deosebit interes proiectul de lege privind impunerea veniturilor realizate din activități agricole. Din capul locului vreau să subliniez justețea principiilor care stau la baza noilor reglementări pe care le prevede proiectul. Așa estedrept: cine cîștigă mai mult să plătească mai mult, contribuția fiecăruia fiind după posibilitățile sale reale, cum este și în alte sectoare de activitate. în ce ne privește pe noi, țăranii cooperatori din Biled, toți la un loc și fiecare în parte va trebui, conform prevederilor proiectului, ca și pe calea impozitelor să aducem o contribuție mai mare decît pînă acum la acoperirea cheltuielilor statului, deoarece, ca urmare a progreselor mari pe care cooperativa le-a făcut în sporirea producției în toate sectoarele, veniturile sînt tot mai bune, în acest an, de exemplu, am obținut în me- 2 500 kg porumb, de zahăr, fuior etc.

die la hectar grîu, 5 000 kg 33 000 kg sfeclă 7 856 kg cînepă

hala fabricii de aparataj electric de la uzina „Electroputere"-Craiova
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In septembrie 1949 se tăia panglica inaugurală a uzinei „Electro- putere" din Craiova, pe atunci, o întreprindere oarecare, cu ateliere de transformatoare și aparataj electric. Astăzi, uzina — fruntașă pe ramură, în mod continuu de cîțiva ani — are patru mari fabrici: de motoare electrice, locomotive, aparataj electric de înaltă tensiune și transformatoare de forță. Dezvoltarea uzinei a avut loc nu numai pe orizontală, nu numai în domeniul creșterii și diversificării producției, ci mai ales pe verticala progresului tehnic, a afirmării concepției tehnice românești într-o ramură extrem de importantă, aflată în fruntea revoluției tehnico-științifice contemporane — industria electrotehnică. Nu întîm- plător, marca „Electroputere" este cunoscută în țară, iar peste hotare duce cu ea mesajul inventivității și inteligenței tehnice românești.Despre această uzină s-a mai scris. Noi reluăm tema, prin prisma rigorilor analizei tehnico-economice, al cărei punct de plecare îl constituie o informație strict bilanțieră, furnizată de șeful serviciului plan al uzinei. Sporul de producție globală și depășirea producției pentru export cu 7,1 procente, pe 11 luni ale anului, au la bază depășirea substanțială a productivității muncii iar prin reducerea cheltuielilor de producție la 1 090 de lei producție-marfă, pe ansamblul întreprinderii s-au realizat economii de aproape 7 milioane de lei. Rezultatele acestea s-au obținut din împletirea fabricației locomotivelor Diesel electrice și electrice, cu producția motoarelor de diferite puteri, diversificate în funcție de nevoile variate ale economiei, cu cea a transformatoarelor de forță și a apa- ratajului electric de înaltă tensiune. Din această gamă, mereu înnoită și lărgită, de produse, am ales pentru investigare cîteva mai reprezentative pentru înțelegerea evoluției concepției tehnice și economice din uzină în pas cu exigentele progresului tehnic.Iată autotransformatorul de 100 MVA, sau transformatorul de 190 MVA, ultimul pentru Porțile de

Fier. Concepția construirii lor aparține uzinei, scutind statul de achiziționarea unor licențe costisitoare. Performanțele lor măsurate în greutăți și randamente, la nivel de consum în metal și înfășurări, sînt asemănătoare și chiar depășesc pe cele ale produselor similare fabricate de firme europene cu vechi tradiții. De

Cooperativa noastră, ca urmare a sprijinului multilateral primit din partea statului, a dezvoltat și alte ramuri de producție, care ne aduc venituri mari. în acest an, valorificînd roșiile cultivate pe cele 3 hectare de solarii, am încasat cîte 380 000 lei la hectar, realizînd un venit curat, la toată suprafața de solarii, de 600 000 lei. De asemenea, sectorul zootehnic a ajuns la 1 231 bovine, din care 740 vaci cu lapte. în acest an am îngrășat 4 200 porci, iar planul anual la producția de lapte, de 2 400 litri pe cap de vacă, l-am îndeplinit încă de pe acum.Sprijinul statului l-am simțit din plin încă de la înființarea cooperativei noastre. Statul ne-a ajutat cu credite în valoare de 3 milioane lei care ne-au fost de mare folos pentru dezvoltarea proprietății obștești. De asemenea, avem la dispoziție pentru lucrarea pămîntului 25 tractoare, 14 combine, 20 semănători și alte mașini agricole. Anul acesta am cumpărat 60 vagoane îngrășăminte chimice. Toate acestea ne-au ajutat să sporim producția și să mărim proprietatea cooperatistă. în a- cest an, fondul indivizibil se ridică la 28 milioane lei. Corespunzător au crescut și veniturile, ajungînd în acest an la 17 300 000 lei. Anul trecut, valoarea zilei-muncă a fost de 34 Iei, din care 26 lei numerar, iar anul acesta valoarea zilei-muncă va fi de 36 lei. Așa se explică de ce, în ultimii ani, cu veniturile realizate din cooperativa agricolă s-au construit 200 case noi, iar oamenii trăiesc din ce în ce mai bine. Producțiile și veniturile mari pe care le obținem noi, ca și alte cooperative agricole din jur, cum sînt cele din Va- riaș, Tomnatic, Bulgăruș, Sandra, datoresc

și faptului că avem terenuri bune, fertile. Sînt însă alte cooperative agricole ca cele din Saravale, Igriș, Valcani, Dudești Vechi și altele care au pă- mînt mai slab și deci realizează venituri mai mici. Conform reglementărilor care sînt acum în vigoare, impozitul plătit e calculat după o cotă fixă la hectar, indiferent de venituri, ceea ce, desigur, nu e just. De exemplu, la un venit de 5 000 lei pe hectar cît se realizează în cooperativa noastră, impozitul a reprezentat numai 112 lei, adică circa 2,2 la sută. Alte cooperative agricole, între care cele amintite mai înainte, la un venit mult mai mic raportat pe hectar plătesc un impozit într-un. procent maideci drept ca noi ca și membrii altor cooperative agricole cu condiții mai prielnice obținerii de recolte mari să plătim un impozit corespunzător cu veniturile reale pe care le încasăm și care sînt mai mari decît ale altor cooperative agricole cu pă- mînt mai slab și putere economică mai scăzută. De asemenea, socotesc justă și prevederea ca să fie impozat fiecare cooperator în parte, după venit, pentru că unii cooperatori realizează venituri mai mari, iar alții mai mici, după munca prestată în cooperativă. O astfel de așezare a impozitului pe veniturile realizate din activități agricole va contribui la perfecționarea sistemului de retribuție, asigurînd ca, și pe calea impozitelor, contribuția fiecăruia la dezvoltarea economică și social- culturală a țării în interesul nostru al tuturor să fie în raport de ceea ce cîștigă.
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Iecea Mare, se în mare măsură
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Am vrea să spunem, încă de la început, că sîntem de acord cu prevederile noului proiect de lege privind impunerea veniturilor din activități agricole. Noi . am apreciat dintotdeauna e- forturile pe care le-a făcut statul pentru ridicarea bunăstării țărănimii și de aceea considerăm că și contribuția noastră la acumulările socialiste trebuie să fie cel puțin în raport cu veniturile pe care le obținem. Proiectul noii legi reglementează tocmai acest aspect : diferențierea contribuției fiecăruia dintre noi după veniturile realizate. La cooperativa noastră sînt unii cooperatori care, uneori fără voia lor, nu pot efectua, într-un an, decît un număr minim de zile-muncă stabilit de adunarea generală. Dar sînt și alții, care prestează pînă la 400 zile-muncă depinzînd în multe cazuri de locul unde lucrează. Așa că este pe deplin echitabil ca impozitele pe venituri, ca și la munca salariată, să se aplice în mod diferențiat, nu numai de la individ la individ, ci și de la unitate la unitate, în funcție de condițiile economice concrete. în acest an. după 2 900 ha noi plătim un impozit de aproximativ 170 000 lei și ne-am propus să obținem venituri de circa 9 milioane. Astfel, impozitul reprezintă aproximativ 2 la sută din venituri. Dar cooperativa vecină, Sabaru. la 1 600 ha plătește circa 100 000 lei impozit, iar veniturile sînt estimate doar la 3,5 milioane. Deci impozitul va reprezenta peste 4 la sută din veniturile totale. Sau un alt exemplu : la noi în comună sînt cîtiva țărani care numai de pe loturile personale obțin venituri de 20—30—40 mii lei, fără ca impozitele să fie nici pe departe pe măsura cîștigurilor. Or, nu-i drept să se întîmple așa și de aceea socotim că proiectul de lege, bazat și impus de însăși realitatea economică existentă, are menirea să diferențieze impozitele în funcție de venituri, aplicîndu-se astfel în practică principiul dreptății șl în domeniul impozitului.
Sabin BEC
președintele cooperativei 
agricole din Biled 
județul Timiș

V. POPESCU, C. O'ARU, 
M. BONEA, I. RADU, 
Gh. PANA, de la coo
perativa agricolă Vâ- 
râști, județul Ilfov

circa 70 la sută sînt destinate exportului, au fost asimilate în producție pe baza unor soluții proprii. Soluții proprii, care din faza inițierii lor și pînă la aplicare în fabricație au mai suportat noi îmbunătățiri, reducînd cu importante valori consumul de metal. E ușor, desigur, să consemnăm acum aceste re-

bobinelor pe șabloane reglabile, precum și a unor operații tehnologice. Ele nu numai că au fost rezolvate, dar au primit o soluționare originală — ceea ce afirmă încă o dată capacitatea și competența specialiștilor craioveni.Această remarcă este confirmată sl de un alt produs de mare anvergură
tribuna experienței înaintate

„ELECTROPUTERE" - 
cadrul unei viguroase 
afirmări a tehnicii românești
altfel, după cum ne spunea tov. Mihai Liculescu, inginer-șef al fabricii de transformatoare, mai mult de 30 la sută din producția de transformatoare a fost solicitată la export. Firme străine de renume, studiind și comparînd transformatoarele noastre de forță cu altele, au cerut ferm să li se livreze cît mai multe și, în acest fel, prin competitivitate, uzina craioveană a devenit un partener serios și mult căutat.Am vizitat fabrica de transformatoare. Din punctul de vedere al creației tehnice, anul 1968 a fost, cum se spune, un an .plin" 60 de produse sau piese noi, dintre care

zultate, acel „record de viteză" în nașterea autotransformatorului de 100 MVA — a cărui proiectare a început în anul trecut, prototipul s-a realizat în septembrie 1968 și pînâ la sfîrșitul a- cestui an se preconizează lansarea sa efectivă în fabricație. Dar aceste etape ascund fiecare ceasuri și zile de confruntări și experimentări, de calcule și măsuri capabile să înlăture greutățile. In cursul proiectării s-au soluționat nu puține probleme tehnice noi, legate de mărirea siguranței la solicitările de impuls de tensiune. Probleme dificile s-au ridicat de asemenea și la realizarea

tehnică : locomotiva electrică de 5 100 kW. Pentru a-i întregi într-o oarecare măsură imaginea, menționăm că dacă pe L.D.E. (locomotiva Die- sel-electrică. aflată și ea într-un proces de continuă modernizare) se află 1 bloc de aparate electrice, pe L. E. de 5100 kW găsim 10 asemenea blocuri. Conturul ei impunător, dar mai ales performanțele tehnice o situează printre produsele cele mai reușite. Ultima locomotivă dintre cele 10 fabricate în 1968 se află acum în probe statice.S-a acordat o deosebită atenție organizării fabricației locomotivei ' Pe suprafețele de producție existente,

fără lărgiri substanțiale, au fost amenajate spatiile necesare construcției locomotivei electrice. Acum, în hala de construcții metalice, prin ream- plasarea unor fluxuri tehnologice, se execută. în paralel, atît carcasa locomotivei Diesel, cît și cea a „surorii" mai mari • locomotiva electrică. Urmarea ? Creșterea productivității muncii, economii de investiții, timp economisit, prin scurtarea căilor de transport uzinal, utilizarea intensivă a mijloacelor tehnice.Ing. Ion M. Ion, șeful adjunct al serviciului tehnic din fabrica de locomotive, ne relatează că. în 1967. importul de piese și materiale pentru realizarea locomotivei electrice a costat peste 1,5 milioane de lei valută. Pentru 1969, importul se va reduce la mai puțin de 667 000 de lei. E drept, la o asemenea diminuare a importului nu a participat — sau prin prisma viitorului — nu va participa numai uzina craioveană. ci și Uzina constructoare de mașini din Reșița, care furnizează boghiu- rile, „Electroaparataj“-București, cu aparatura de comandă și control, și „Electromagnetica". tot din Capitală, care livrează aparatajul de protecție. Și un alt aspect la fel de important. Pentru realizarea prototipului locomotivei s-au cheltuit 106 236 ore de manoperă, o cifră mare, care se impunea substanțial micșorată. Iar locomotiva fabricată la sfîrșitul anului trecut a consumat 66 233 ore de manoperă, urmînd ca cea de la sfîrșitul acestui an să consume doar 40 958 ore-manoperă Locomotiva electrică din anul viitor. după calculele făcute va necesita 35 000 de ore-manoperă. Completată cu economia de materiale care numai în acest an s-a ridicai la zeci de mii de lei, evoluția prezentată este edificatoare pentru a reliefa că aici, la „Electroputere". Inițiativa și experiența muncitorilor, tehnicienilor. inginerilor și economiștilor, își găsesc din plin materializare practică.
Dan POPESCU

destinate tuturor ramurilor agriculturii. Pînâ în 1970 vor fi rezolvate, în linii generale, problemele mecanizării complexe a agriculturii. Prin mașinile noi create și produse de industria noastră urmează să se mecanizeze integral lucrările din cultura cerealelor păioase. porumbului, sfeclei de zahăr, cartofului, să se extindă mecanizarea în viticultură, pomicultură și legumicultură. In ce privește fabricarea tractoarelor românești s-a mers pe linia perfecționării și diversificării continue a acestora, ultimele tipuri do 65 CP avînd performante și caracteristici tehnice comparabile cu cele realizate în țările cu industrie a- vansată, Anul acesta, după cum se cunoaște, s-a trecut și la producerea tractoarelor de 40 CP. pe roti și pe șenile, în 6 variante constructive. asigurîndu-se în felul a- cesta o gamă mai variată de tractoare. Paralel cu diversificarea parcului de tractoare s-a trecut și la diversificarea mașinilor agricole ajungîndu-se la peste 200 de tipuri.Pe baza indicațiilor conducerii de partid și de stat, cu începere de la 1 iulie 1968 stațiunile de mașini și tractoare au fost organizate în întreprinderi pentru Mecanizarea Agriculturii — organizații ce funcționează pe principiul _ gestiunii economice proprii. Ele sînt alcătuite din secții de mecanizare, ca unități de bază, care, de regulă, sînt amplasate în localitățile unde își au sediul cooperativele agricole de producție pe care le deservesc și din sectoare de deservire a secțiilor.Obiectul principal al întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii îl constituie executarea mecanizată a lucrărilor agricole acționînd permanent în direcția extinderii și diversificării acestora și promovînd progresul tehnic în toate ramurile de producție agricolă, pentru sporirea recoltelor, prin efectuarea lucrărilor la un nivel de calitate corespunzător cerințelor agrotehnice. Totuși, trebuie arătat că unele întreprinderi pentru mecanizarea agriculturii, deși au fost dota ce cu utilaje noi, necesare efectuării mecanizate a lucrărilor agricole în cultura cartofului, a sfeclei de zahăr și a legumelor, nu le folosesc în suficientă măsură. Este vorba de mașinile pentru plantat cartofi, cele de recoltat cartofi, dislocatoarele pentru sfeclă, mașinile de decoletat și scos sfeclă, nivelatoarele si altele.Secțiile de mecanizare șl sectoarele de deservire a acestora își desfășoară activitatea de producție pe baza unui plan propriu de venituri și cheltuieli. Dispunînd de competente largi, șefii secțiilor de mecanizare și ai sectoarelor de deservire rezolvă cu mai mare operativitate cererile de executare a lucrărilor agricole, de transporturi, reparații etc., își iau toate măsurile necesare realizării planului lor de venituri și cheltuieli, fiind direct interesați nu numai în rezultatele producției ci și în cele economice ale activității secției sau sectorului respectiv. Crearea întreprinderilor pentru mecanizarea agriculturii și trecerea acestor unități pe principiul gestiunii economice proprii, asigură condițiile necesare pentru o folosire mai bună a tractoarelor și a forței de muncă.Rezultatele obținute pînă în prezent. ca urmare a noii forme de organizare a unităților pentru mecanizarea agriculturii, se reflectă în creșterea veniturilor și reducerea cheltuielilor la toate elementele prețului de cost, astfel încît pe anul 1968 se prelimină o reducere cu 1,6 la sută a volumului cheltuielilor la 1 000 lei venituri. Sînt multe unități care, în anii trecuti, nu reușeau să-și acopere cheltuielile din încasările pentru lucrările efectuate, dar care, acum, în urma reorganizării activității pe principii noi desfășoară o activitate eficientă, încheindu-și bilanțul cu venituri Trebuie însă arătat și că unele întreprinderi nu folosesc cu chibzuință fondurile de producție alocate, nivelul cheltuielilor fiind depășit în mod nejustificat. La întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii din județul Hunedoara, cheltuielile cu reparațiile, la 30 septembrie, au fost depășite cu 26,5 la sută, iar la cele din județul Vîlcea — cu 13,8 la sută. La I.M.A. Crivești, județul Vaslui, multe tractoare nu și-au realizat sarcina de plan. Toate acestea sînt determinate, în mare măsură, de slaba organizare a muncii în unele unități, care face ca mașinile să fie folosite cu randament scăzut, să se facă risipă de combustibili și lubrifianți. Așa se face că unele întreprinderi pentru mecanizarea agriculturii nu vor reuși să-și acopere Integral cheltuielile din veniturile realizate.îmbunătățirea activității în întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii este strîns legată și de colaborarea strînsă cu conducerile cooperativelor agricole, de consolidarea relațiilor între mecanizatori și cooperatori. Deși în decursul anilor a- ceste relații s-au întărit și perfecționat ceea ce se reflectă în volumul sporit de lucrări executate mecanizat, în calitatea acestora și nivelul producțiilor realizate, continuă să provoace unele greutăți o seamă de neglijente manifestate atît din partea mecanizatorilor, cit și a cooperatorilor.Intr-un viitor apropiat va crește șl mai mult parcul de tractoare, se va îmbunătăți simțitor structura acestuia, precum și numărul și mai ales tipurile de mașini și utilaje agricole, cu care se va putea efectua lucrări de mai bună calitate. într-un sortiment mai bogat și în perioade foarte apropiate de cele optime. Aceasta impune deopotrivă conducerilor de cooperative agricole, de întreprinderi mai mult interes pentru extinderea mecanizării diferitelor lucrări agricole.Mecanizatorii alături de toți lucrătorii de pe ogoare, vor munci și pe mai departe cu aceeași dragoste și devotament pentru înfăptuirea mărețelor sarcini ce ne sînt puse în față de partid și guvern în vederea ridicării pe noi trepte a agriculturii.
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Azi se deschide Adunarea generală

a compozitorilor și muzicologilor
Vibrația id ea Iu continuatorii unei tradiții
rilor patriotice în

muzica noastră

Ion DUMITRESCU

«înt exponențl al geniului popular, transflgurînd 'a personalității lor suges- artă inepuizabil și veșnic

Adunarea generală a compozitorilor și muzicologilor din România, care își începe astăzi lucrările, constituie un eveniment de seamă nu numai pentru activitatea creatorilor din acest domeniu șl, firește, pentru activitatea Uniunii noastre, ci și pentru întreaga viață culturală a țării.Adunarea își propune să dezbată problemele cele mai importante și, totodată, cele mai actuale ale creației muzicale și muzicologiei românești. Lucrările ei vor aprecia într-un spirit de înaltă răspundere și de dragoste față de poporul căruia 1 se adresează arta, atît realizările obținute de la precedenta Conferință pe țară din 1963 și pînă astăzi, cît și aspectele de lucru menite să deschidă, în continuare, perspectivele dezvoltării vieții muzicale românești.Astfel, dacă urmărim largile dezbateri din presă care au precedat această întîlnire, din ele reiese că adunarea își propune să reliefeze, în primul rînd, cu această ocazie contribuția pe care muzicienii o aduc — alături de întregul obiectivelor a României lectualitatea credere, sprijinind-o cu toate forțele lor.Moment marcant în viața culturală a țării noastre, Adunarea generală a compozitorilor și muzicologilor se desfășoară în condițiile avîntului patriotic al poporului, în plină ascendență a patriei. Nu este idee mai însuflețitoare pentru un artist și pentru un cercetător decît cea dată de conștiința că activitatea lor slujește idealurile de mai bine, pentru care sînt concentrate astăzi cele mai active și cele mai valoroase forțe ale acestui popor. Țelul final al întregii politici a partidului nostru este deplina emancipare a o- mului, îmbogățirea sensurilor vieții lui prin ideile sublime ale frumosului.în cadrul lucrărilor va fi supus dezbaterii șl aprobării noul Statut al Uniunii compozitorilor și muzicologilor care trebuie să consacre creșterea atribuțiilor și a aportului a- cestei organizații obștești în cadrul sistemului democratic al vieții publice și artistice din țara noastră, să precizeze drepturile și îndatoririle membrilor săi, să asigure participarea celor mai valoroase forțe creatoare la înfăptuirea dezideratelor activității de creație muzicală și de muzicologie.Primită cu entuziasm de către toți membrii, compozitori și muzicologi, ca o formă larg democratică de lucru, doresc ca Adunarea generală să însemne — prin dezbaterile și hotărîrile pe care le va lua — o etapă nouă în cronica luminoasă a istoriei muzicii noastre.

nostru popor — la înfăptuirea politicii partidului de înflorire socialiste, politică în care inte- țării, creatorii ei au deplină în-

cu forța talentului și tiile unui tezaur de viu.A fi păstrătorii și __________ _____ _____ ...de o asemenea bogăție și originalitate este un privilegiu pe care, poate, unii dintre noi nu știm încă a-1 prețui la reala lui însemnătate. Tocmai această permanență artistică și spirituală constituie condiția dezvoltării unei autentice școli naționale de artă, principiul vital care dă unitate diversității manifestărilor individuale în creație, condiționînd constituirea acelui patrimoniu care, în ansamblul său, reprezintă contribuția inedită, specifică a unui popor la îmbogățirea cu valori perene a culturii universale. Distincția între „folclorismul" de suprafață și asimilarea esențelor tari ale creației și ale spiritului popular se cere făcută aici, pentru a defini caracterul de continuitate propriu evoluției muzicii noastre, aspirațiilor celor mai de seamă dintre slujitorii ei. Este o evoluție firească a artei, care dă nota specifică și muzicii românești contemporane în ceea ce are ea mal reprezentativ.Desigur, dezvoltarea artei noastre muzicale nu este deloc lineară, și nici n-ar putea fi în climatul actual atît de prielnic manifestării personalităților creatoare, confruntărilor opiniilor și stilurilor artistice. Sub influența tendințelor contradictorii din viața muzicală contemporană au apărut la noi și lucrări în care accentul se pune nu atît pe conținutul emoțional, în sensul tradițional al cuvîntului, ci pe o construcție pură, ce înlocuiește principalele componente ale muzicii — melodia, armonia, polifonia — cu culoarea, cu un joc de timbruri șl contraste dinamice. Oricît de interesante ar fi asemenea lucrări, mai ales la prima audiție, cele mai savante combinații sonore, făcute ca un scop în sine, nu se poate substitui acelei inepuizabile bogății pe care o reprezintă conținutul afectiv al muzicii, capacitatea ei de a emoționa. Personal apreciez multe dintre lucrările românești de ultimă oră, care denotă talent, sensibilitate, care sînt creatoare de atmosferă ; virtuozitatea tehnicii componistice, abordarea îndrăzneață a unor mijloace de expresie inedite sînt fenomene pozitive în esență. Cred însă că deschiderea de noi orizonturi, tendința naturală spre înscrierea în circuitul universal de valori nu trebuie să ducă spre separarea creației de destinatarii ei firești, spre negarea virtuților eterne ale muzicii, a căldurii, a frumuseții, a umanismului ei, a capacității ei de a înnobila Omul. Dealtminteri, sînt încredințat că, în perspectivă, mijloacele sonore noi vor contribui la o nouă sinteză, la îmbogățirea valorilor expresive ale muzicii tradiționale sortită unei vaste audiente.Cred că aceste probleme ale dezvoltării creației muzicale merită a fi dezbătute în cadrul Adunării generale a compozitorilor. Mai ales dacă ne gîndim că astăzi, în țara noastră, masele cele mai largi au acces la cultură și artă ; creatorul nu poate face abstracție de existența acestui public imens, nu poate privi din afară procesul ridicării nivelului de cultură al poporului, problemele educației estetice, necesitățile spirituale ale contemporanilor săi. De aici decurge și atenția pe care sîntem chemați s-o manifestăm față de genurile muzicale de mare popularitate, față de rolul educativ al muzicii, față de creația în mod superior accesibilă și considerată ca o treaptă indispensabilă în evoluția auditoriului spre înțelegerea complexității fenomenului muzical contemporan. Această slujire a publicului este, și ea, în tradiția muzicii românești și constituie, poate, un factor determinant al perenității ei. Este vorba, cu alte cuvinte, despre ceea ce Enescu numea colaborarea între inteligența și sensibilitatea artistului, în concordanță cu natura umană. Despre o muzică mergînd de la inimă la inimă.

Merinde avem, ne trebuie doar pași oțeliți 
și voință, multă voință.Se spune adesea că sîntem prea „mioritici", că ne învîrtim prea mult în jurul unei „oițe", contemplînd-o la nesfîrșit. Contemplăm în a- celași timp cerul, mișcările astrelor și ale destinelor pămîntene ; capetele noastre, hrănite cu aerul tare al plaiurilor înalte, descurcă miraculos de ușor fuioarele încîlcite ale tehnicii contemporane. Mai e nevoie s-o amintim ?Muzica românească, prin creațiile ei reprezentative, crește viguroasă, integrează cu inteligență ideile secolului, acum discerne, decantează, nu mă îndoiesc că va inventa lucruri surprinzătoare în perioada care vine. Ca orice cultură veche, caută înțelepciunea maximă în simplitate, refuză artificiul, tinde către lucrurile care conțin miezuri ale marilor întrebări și pe lîngă care treci adesea fără să le vezi. Ascultînd cu luare aminte glasul epocii fră- mîntate pe care o străbatem, creațiile noastre trebuie să cînte astăzi parcă mai patetic ca oricînd, pentru a apăra omul și idealurile lui.Călătoria pe planuri ascendente nu e ușoară, cere din cînd în cînd o oră de meditare.E ora Adunării noastre generale.Să nu zăbovim însă prea mult, călătorului Ii stă bine cu drumul.Și apoi avem încă atîta muzică de scris pentru înfrumusețarea lumii, încît trebuie să ne grăbim.
Avem datorii mari

Lucian MEȚIANU

universitare
PROMISIUNI
NEONORATE

Atît noua configurație, superioară, a planurilor șl programelor de învăță- mînt din actualul an universitar, cît și dezideratul constant al deprinderii studenților cu munca individuală, independentă, reclamă nemijlocit existența unor manuale universitare de înaltă ținută științifică și pedagogică, precum șl 
a unul bogat material documentar : tratate, monografii, periodice științifice. Iată tot atîtea motive care determină preocupări susținute pentru asigurarea unui ritm mai alert în pregătirea manualelor și cursurilor noi. Cum se concretizează aceste preocupări? Au apărut șl continuă să apară, cu o frecvență lăudabilă, cursuri tipărite sau litografiate, a- vînd o ținută științifică demnă de destinația lor universitară. Progresele realizate pe planul editării cursurilor au creat în acest sector o situație net superioară celei din anii tre- cuțLCu toate acestea, acum, la numai o lună de zile înaintea viitoarei sesiuni de examene, se constată din nou că o parte din lucrările care trebuiau să vadă lumina tiparului pînă în prezent n-au fost alcătuite încă sau se află abia în diferite faze altminteri, naliză s-a ximativ odisciplinele predate în facultățile din București nu dispun de manuale sau cursuri tipărite. Situația nu este mai bună nici în alte centre de învățămînt superior. Demn de remarcat este și faptul că tirajul u- nor lucrări tipărite în anii trecuți s-a epuizat în

a indi- învăță- 1971 să a circa

decît ma- a fi anul

Să scriem o mu

zică patetică, in

tmuatori ai unei

bogate și origi

Zeno VANCEA

nale tradiții

Păstrători și con

Muzica românească, valorile el au rădăcinile viguros împlîntate în «dineurile sufletului și ale simțirii acestui popor Înzestrat cu o sensibilitate și un rafinament artistic cizelate de-a lungul unei existențe milenare. Nu numai George Enescu, dar toți compozitorii care și-au legat numele de destinul muzicii noastre au fost și
0 Becket (ambele serii) : PATRIA — 
10 ; 13,30 ; 17 ; 20,30, SALA PALATULUI
— 16,15 (seria de bilete — 2 698) ; 19,45 
(seria de bilete — 2 699).
O Profesioniștii : REPUBLICA — 8 ;
10.15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17 ; 19,15 ; 21.30, FES
TIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
O Made în Italy : LUCEAFĂRUL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
0 Tandrețe : CAPITOL — 9,15 ; 11,30 ; 
13,45; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Zile de fior șl rîs : SALA CINEMA
TECA (bilete la casă) — 10 ; 12,30.
O Vera Cruz : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Columna (ambele serii): BUCUREȘTI
— 8,45 ; 12,15 ; 16,30 ; 20, MELODIA —
8.45 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30. MODERN
— 9,30 ; 13,30 ; 17,30 ; 20,30.
O Orașul magic : VICTORIA — 9.30 : 
11,30z; 13,45 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
o Noaptea : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 : 21.
O Anna Karenina : DACIA — 8.30—19,30 
in continuare.
O înțeleptul de pe muntele blestemat : 
LUMINA — 8,45—16,30 în continuare ;
18.45 ; 20,45, MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20.30. 
O Un dolar găurit : DOINA — 11.30 :
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Prințesa : UNION — 15,30 : 18 : 20,30, 
BUZEȘTI — 14 ; 16 ; 18 ; 20.
0 Program pentru copii : DOINA — 
9 ; 10.
O Țara de sub aripile pescărușului, Fio-

chinată omului

Theodor GRIGORIU

Slujitorii creației muzicale din țara noastră se întilnesc azi în sărbătorească Adunare. întocmai ca acei călători care, ajunși pe coama unui deal, se întorc o clipă să privească văile urcate, vom reaminti realizările noastre. în elanul creator care a cuprins toate generațiile, auzim clocotind miile de cîntece, doine și jocuri care au răsunat vreme de veacuri în fluierele și tulnicele populare. Chemată de destinul nou al vremurilor noastre să joace un rol de seamă, muzicalitatea românească și-a dovedit puterea aripilor tinere. A zborurilor lungi și înalte.Tot azi ne vom aținti privirile spre viitor, spre culmile albe, încă depărtate ale munților spre care ne îndreptăm. Splendoarea lor 
e undeva în noi. am visat-o de atîtea ori, uneori am fost chiar pe aproape — și nu visam.

Sîntem convinși că în perioada actuală de dezvoltare și edificare socialistă a patriei noastre, Adunarea generală a compozitorilor și muzicologilor, care se deschide astăzi, va dezbate pe larg problemele actuale ale creației muzicale românești, va da un nou impuls vieții noastre muzicale, alăturîndu-și eforturile țelului nobil de a ridica, mai departe, pe noi culmi, cultura românească.Preocupați să-și clarifice principalele probleme pe care le ridică creația, raportul dintre artist și publicul auditor, aspectele cele mai importante ale vieții muzicale în toate laturile sale, compozitorii și muzicologii români își concentrează totodată atenția asupra rolului crescînd al muzicii într-o societate în adîncă prefacere. în cadrul condițiilor optime asigurate de partidul comunist, ei tși pun întrebări noi, pe măsura cerințelor vremii noastre și vor încerca să Ie răspundă printr-un larg schimb de opinii, sincer și constructiv, cu idei și sugestii valoroase, în măsură să dinamizeze și să îmbogățească activitatea creatoare, în toate stilurile, în toate genurile, după talentul și preferințele fiecăruia.Sînt încredințat că toți compozitorii șl muzicologii noștri, din toate generațiile, sînt hotărîți să adauge la tezaurul muzicii românești propria lor contribuție. Mulți și-au cristalizat stilul și personalitatea și au dăruit patrimoniului național opere viabile, de o frumusețe care constituie bucuria unor largi categorii de oameni. Alții, dintre care majoritatea sînt tineri, dar nu numai ei, sînt în acest moment pe calea care duce către împliniri, către realizări remarcabile. Deopotrivă pentru primii ca și pentru ceilalți apare necesitatea abordării problemelor cu maximă răspundere față de destinul artei românești, cu deosebită grijă pentru a scoate la lumină și a fructifica o experiență istorică plină de monumente artistice nepieritoare, virtualități care își așteaptă realizarea.Avem datorii mari față de popor și față de noi înșine în raport cu rale", așadar trebuie să ne deosebit liniile magistrale muzicale — legăturile saleversul de idei și sentimente al creației originale, trăsăturile perene ale muzicii românești, posibilitățile lor de dezvoltare și altele care conduc spre inima și înțelegerea poporului.Să folosim din plin prilejul acestei importante întîlniri, spre a dezbate la un înalt nivel principial problemele noastre și a stabili jaloanele viitoarei activități prin care compozitorii și muzicologii își vor afirma încă o dată marele lor rol în contextul artei românești.

de pregătire. De- la o recentă a- relevat că apro- treime dintre

0 Filarmonica de stat 
„George Enescu* (la A- 
teneul Român) : Seară 
de Cvintete cu clarinet 
— 20.
0 Teatrul Național din 
Praga (la Opera Româ
nă) : Din viața Insec
telor — 19,30.

de Operetă : 
Marltza —

Național „I.

planului de apariție a cursurilor și manualelor pe anul 1968, prezentată la sfîrșitul lui noiembrie într-o ședință a Senatului Institutului politehnic din București. După ce evidențiază „succesele" obținute în cursul acestui an prin editarea a 64 la sută ( I) din totalul de manuale planificat (față de cele 47 procente în 1966 și 25 de procente în 1967), analiza constată pe larg că „instalarea șl utilarea atelierului de multiplicare al institutului au suferit amînări (de fapt nici în prezent nu funcționează), principalele cauze fiind lipsa unui spațiu corespunzător, precum și dificultățile de angajare a unor muncitori calificați. Se consemnează doar în fugă „amănuntul" că dintre cele 54 de titluri prevăzute a fi redactate în cursul anului 1968, pînă a- cum sînt gata doar... 9 manuscrise. Evident, comentariile sînt de prisos:Aminteam la început că sînt frecvente șl cazurile’./ cînd un manual tipărit dă j editură este epuizat în numai cîteva luni după apariție. Fenomenul este ex
plicabil, dacă avem în vedere că manualele universitare introduse în comerț sînt cumpărate și de alți cititori decît studenți. Și fi
resc, deoarece îngăduie tinerea la curent a specialiștilor cu noutatea științifică. Iată de ce problema tirajelor este de mare actualitate. Sînt cazuri cînd tirajul u- nui curs este fixat la un număr chiar mal mic decît cifra de școlarizare pe un an, cu toate că prevederile reglementează ca manualele și cursurile universitare să fie tipărite astfel încît să satisfacă necesarul pe timp de 3 ani. Contribuie, desigur, la acest neajuns și faptul că actualul sistem de finanțare ține prea puțin seama de specificul manualelor universitare, cărora uneori le aplică regimul general de stoc de car
te, în situația firească în care numărul lor include și nevoile următorilor doi ani. în acest context apare firească propunerea tov. Emil Bâldescu, directorul Editurii didactice și pedagogice, ca această instituție „să-și asume răspunderea stabilirii tirajelor în funcție de planul de școlarizare al ministerului și de cerințele pieței, precum si riscul rezultat din eventualele stocuri care vor ră- mîne nedifuzate". Fie că a- semenea propuneri aplicate direct sau montate, important se folosească toatelitățile existente — și acestea nu sînt încă pe deplin cunoscute — în așa fel încît procesul editării cursurilor, ca ritm, amploare șl calitate, să se situeze sub semnul perfecționărilor din toate compartimentele vieții universitare.

tregime. în fața acestei situații, colectivele de catedră, consiliile profesorale, senatele universitare au suficiente motive să-și analizeze activitatea pentru îndeplinirea unei importante obligații didactice.După cum se știe, conducerea partidului cat forurilor de mînt ca pînă în asigure publicarea700 manuale și cursuri pe an. Sarcina e pe deplin realizabilă. Dar, evident, intențiile șl promisiunile de a le realiza nu ajung. Subliniem aceasta cu riscul de a repeta un lucru cunoscut, căci de multe ori angajamentele nu sînt onorate. Ca urmare, așa cum am fost informați, după 11 luni de activitate, în planul editorial pe anul în curs, din 204 titluri de manuale prevăzute, doar 104 au fost tipărite și difuzate. în prezent nu sînt sigure jumătate din totalul nuscriselor proiectate introduse în lucru viitor.Neîndoielnic, nimeni nu poate spune că elaborarea unui curs universitar este o sarcină ușoară. Cursul tipărit — adevărată carte de vizită a profesorului — pentru a marca șl un veritabil eveniment științific în viața universitară presupune eforturi de informare „la zi", o viziune sintetică mereu împrospătată, creație și originalitate. Spunînd însă acestea, n-am făcut decît să amintim îndatoririle elementare ale fiecărui cacțru didactic, astfel încît a situa procesul de elaborare a manualelor în afara condiției profesorale de flecare zi înseamnă a disocia artificial componentele unui întreg.Nu e mal puțin adevărat că o parte dintre manuscrisele cursurilor universitare au văzut mai greu lumina tiparului și din cauza editurii sau a tipografiilor. Directivele Comitetului Central privind dezvoltarea Invățămîntulul prevăd ca activitatea editorială să se concentreze în anii următori asupra tratatelor, manualelor de larg tiraj, culegerilor de probleme și îndrumătoarelor de laborator, urmînd ca manualele de mai mică extindere (ca volum și tiraj) să fie litografiate pe plan local. în acest scop, cele mal mari unități de învă- țămînt superior din țară au fost înzestrate cu instalații tehnice, și-au extins schemele organizatorice și au primit importante stocuri de hîrtie. Problema a fost redusă astfel la dimensiunile organizării interne, comportînd posibilități mult mai largi de planificare științifică, de coordonare unitară a editării manualelor. Și tocmai de aceea era de așteptat ca rezolvarea el să se efectueze cît mal rapid. Totuși, realizările nu sînt pe măsura posibilităților create. Am în analiza îndeplinirii Mihai IORDANESCU

1

POPU-

Ciulești : 
suprimi —

vor fi experi- este să posibi-

îndatoririle gene- preocupe în mod ale artei noastre cu folclorul, uni-

16 ; 20. 
babă :

Mic : Tan-

~ £ s franceză (reluarea lecției de luni).
~ £,u,rs de hmba engleză (reluarea lecției de marți).

12,00 — TV. pentru specialiștii din industrie. Ciclul „Cibernetică*. Calculatoarele 
.« - electronice în procesele electroenergetice (reluare).
12.30 — închiderea emisiunii de dimineață.17.30 - Telex TV. 1
17,35 TV. pentru specialiști — ciclul „Medicină-". Aspecte ale patologiei neu- 
.... ropsihice a copilului. Prezintă dr. Gabriel VasiUu și dr. Ernest Broșteanu. 
18,05 — Curs de limba germană (lecția a 34-a).
18.30 — Club XX — emisiune pentru tineret. „Absolvenții la sate*.
19,00 — Telejurnalul de seară. — Buletinul meteorologic.
19.30 — Baschet masculin : Dlnamo București — Spartak Bmo. Cupa campio

nilor europeni.
20,00 — Cadran mondial.
20,40 — Avanpremieră.
20,55 — Telecinemateca : „Nemuritoarea* de Alain Robbe Grlllet (premieră pe 

țară).
22.30 — Seară de balet. „Mici nimicuri* de Mozart.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23.10 — închiderea emisiunii.

rlle gerului, In (ara Incașilor, Dan năz
drăvan, Virfuri : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Ziua In care vin peștii : FEROVIAR 
— 9,30—16,15, în continuare ; 18,45 ; 21, 
EXCELSIOR — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 
17,45 ; 20, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9,30—15,30 
în continuare ; 18 : 20,15.

cinema

13.30 ;
15.30 ; 
conți-
17,45 ;

0 Valea albinelor: ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Hombre : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, CIULEȘTI — 10 ;
18 ; 20,30, ARTA — 9—15,45 în 
nuare : 18 ; 20,15.
• Duelul lung : UNIREA — 15 ;
20,30.
• veșnicul lntîrziat : LIRA — 15,30 ; 20.
• Unibra strămoșilor uitați: LIRA — 18. 
o Căderea imperiului roman : DRU
MUL SARn — 15,30 ; 19.
0 Tarzan, omul-maimuță șl Fiul iul 
Tarzan : FERENTARI — 15,30 ; 19.
e Totul pentru rîs; COTROCENI — 
15,30 ; 20,30.

0 Colivie pentru doi : COTROCENI
18.
0 judoka, agent secret: FLAMURA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 J
20.30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 J 
18 ; 20,30.
0 Fete în uniformă : VOLGA — 9—13,30 
în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20.30, MIO
RIȚA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 î
20.30.
0 Superautomatul : VIITORUL — 15.30 | 
20,30.
0 Omul care l-a ucis pe Liberty Wa- 
lance : VIITORUL — 18.
o samuraiul : POPULAR — 15,30 ; 20,30. 
0 Romanță pentru trompetă : --------
LAR — 18.
0 Fiul lui Tarzan : MUNCA — 
o A fost odată un moș șl o 
MUNCA — 18.
0 suflete tari (ambele serii) : FLACĂ
RA — 15,30 ; 19.
0 Viva Maria : VITAN — 15.30 ; t8 ; 
20,30.
o Trei copii „minune* : RAHOVA — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
0 șapte oameni de aur : PROGRESUL 
— 15,30 ; 20,30.
0 Fragil sălbatici : PROGRESUL — 18. 
0 Heroina : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20.15. 
0 Căutătorii de aur din Arkansas : 
CRTNGAȘI - 14,30 : 16,30 ; 18,30 ; 20,30. 
c Marianna, agentul 0555 : COSMOS — 
15,30 ; 18 ; 20,15.

0 Teatrul 
Contesa
19.30.
0 Teatrul
L. Caragiale* (sala Co
media) : Becket — 19,30 ; 
(sala Studio) : Părinții 
teribili — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : 
Opinia publică — 20.
0 Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra* (sala 
din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Victimele dato
riei — 20 ; (sala
din itr. Alex. Sahia) : 
Sfîrșitul pămlntulul 
— 20.
0 Teatrul „C. I. Notta- 
ra* (sala Magheru) : 
Vijelie In crengile de 
sassafras — premieră
— 19,30 ; (sala Studio) : 
Femei singure — 20.
0 Teatrul 
go — 20.
0 Teatrul 
Martorii se
19.30.
0 Teatrul „Ion Crean
gă" : Mușchetarii măgă
riei sale — 15,30.
0 Studioul I.A.T.C. „I. 
L. Caragiale* : R.U.R.
— 20.
0 Teatrul „Țăndărică* 
(sala din Calea Victo
riei) : șoricelul și pă
pușa — 17 ; (sala din 
str. Academiei) : A fu
git un tren — 17.
0 Teatrul satiric muzi
cal „C. Tănase* (sala 
Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30 ; (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : 
Mexico-Melody — 19,30. 
0 Teatrul de estradă 
„Ion Vasllescu* : Adam 
șl Eva la revistă — 20. 
0 Circul de stat : Cir
cul „Aeros* (R.D.G.) : 
16 ; 19,30.

în cadrul fazei finale a Bienalei de teatru „I. L. 
Caragiale' a avut loc în sala Ansamblului U.G.S. 
spectacolul formafiei de teatru în limba maghiară 
a Palatului Culturii din Cluj, cu piesa „Privește 
înapoi cu mînie“ de John Osborne. în fotografie : 

o scenă din spectacol

i
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pe un
Memoriul adre- 1. „DEMASCARE" sat de tov. Ni-COlae Albu CU- prinde — dactilografiat — 32 de pagini. „Scînteii" l-a scris 17 pagini, iar totalul declarațiilor sale și ale altora a întrecut 300 de pagini, un roman la a cărui lectură îți ciocănește sîn- gele în tîmple.Intr-un limbaj expresiv clocotind de revoltă, Albu arată că de cinci luni este fără leafă șl Blujbă (fusese instructor la fostul Sfat popular al raionului Negru Vodă), osîn- dit la foame cu soția șl trei copil, din cauză că a demascat „abuzurile și ilegalitățile pe care le-au să- vîrșit unii oameni cu funcții de răspundere".Sînt indicate circa 50 de persoane vinovate de abuzuri — mai toate înșirate concret, cu date, nume și cifre.

_ Totuși, după o
2. ÎNTREBARE primă lectură,

■ -mi» prea e totul albși negru. Prin- tr-o coincidență, îl cheamă Albu; totul este în jurul său — în fostul raion cu numele lui Vodă Negru — negru. Ca să preîntîmpine dubiile, autorul își înșiră o biografie de comunist „convins, sincer și nepărtinitor1.*, ca om care nu poate fi bănuit de minciuni, și scrie : „vă solicit luarea aminte asupra curățeniei sufletești pe care o am".Cum însă abuzurile pomenite se întind pe un deceniu, întrebarea stăruie : de ce a așteptat atîta pînă să le demaște ? Cît a fost activist al Sfatului a trăit oare o perioadă albă, de lapte Imaculat, iar acum, cînd nu mai e, a pătruns în perioada neagră, de noroi ? A avut — scrie el — un „îndelungat proces de conștiință". țn ultimele luni, 
8. VERIFICARE Nicolae Albu a

i  ...... făcut la Constanța și București 27 de drumuri, în bună parte plătite de colegiul de partid și consiliul popular. Au fost anchetați și consultați mai bine de o sută de oameni. S-a controlat dacă nu cumva unii se acoperă reciproc. Au fost zile cînd veneau la colegiu peste zece oameni, întrerupți din munci serioase. Președintele colegiului, tov. Oprea Vicol, împreună cu încă un activist, i-au consacrat cazului șase zile de cercetări și deplasări. Albu a avut audiențe numeroase și îndelungate la peste zece activiști. Re- verificările i-au cerut încă două zile corespondentului „Scînteii" din Constanța, iar autorului acestor rîn- duri încă trei zile.
fn ce_j privește

4. CONSTATARE pe Albu, toate«"■  .........—....... constatările coincid. sînt clare.Biografia lui e punctată de beții repetate, bătăi mergînd pînă la o tăiere cu cuțitul, tot felul de fapte urîte. Portretul lui — două linii opuse : vorba și fapta — se relevă clar în căsnicie :„Soția mea este o femele simplă, atît de simplă încît devine de multe ori obtuză".Drept care o leagă cu o funie de pat, îi dă hrană la intervale rare, o bate crunt.Explicația acestei snopiri este „diferența de înțelegere a fenomenelor ce se petrec în suprastructura societății". Cînd soția și copiii se refugiază la vreo vecină, caută să-i explice și acesteia fenomenele din suprastructură, explicații de pe urma cărora o vecină s-a ales cu vînătăi.Isprăvile lui ca instructor al Sfatului — sesiuni părăsite ca să se îmbete, bătăi — sînt combinate cu lecțiile pe care le-a aplicat în stare de ebrietate unor tovarăși „șablonarzi. simpliști, lozincarzi de moment", drept care în 1967 organizația de bază l-a distins cu un vot de blam.Cititori! se vor întreba de ce le reținem atenția cu un ins atît de meschin. Aici începe partea curioasă. După atîtea eforturi de anchetare, afirmațiile lui — verificate meticulos — s-au dovedit minciuni premeditate, menite să lovească oameni cinstiți, cu funcții și fără. pînă la bucătari și gospodine vîrstnice. Totuși, tovarășii cu care am discutat nu și-au propus pînă acum vreo tragere la răspundere. Unii, ca tov. Petre Năștase, fostul președinte al Sfatului raional, l-au tolerat o vreme apucăturile din compasiune pentru copiii și soția lui. Primul pe lista celor denunțați pentru fărădelegi imaginare este, bineînțeles, tov. Năstase. De cinci luni. Albu trăiește pe spinarea soției sale „obtuze" — care muncește pentru el în cooperativa agricolă — iar el fabrică denunțuri cu productivitatea unei mașini de împroșcat noroi.. Nimeni — for sau ins — nu s-a gîndit că el trebuie să dea socoteală pe cale disciplinară. Pus de colegiul de partid în față cu dovezile din care reieșea că mințise, Albu a scris : „Poziția mea în a- ceastă chestiune vreau să fie înțeleasă ca fiind poziția unui comunist și nu retractez cele ce am afirmat. Că nu se pot confirma aceste fapte, am ferma convingere că în viitorul nu prea îndepărtat se vor putea confirma". S-au mulțumit cu această declarație, căci Albu refuzase „să răspundă pe puncte".Unora le e milă. Tovarășul e fără post. I s-au oferit — după cum recunoaște el — 6 (șase) slujbe. De fapt, mai multe. Ros de orgoliu, găsindu-le prea mici, le-a refuzat în majoritate. Una a părăsit-o, sub pretext că s-ar putea pune la cale un complot contra lui.1 Tată-ne fată în5. CONFRUNTARE față cu Albu..... Trecut de 40.mărunt, blond, mîini noduroase, nas puternic. îl ascult. Năstase e „o pleavă bătută de toate vînturile". A dat butelii la neamurile lui. care le-au vîndut la suprapreț. Toți sînt niște lumpen-

ziua... la ora._ pentru (atîta) timp".O exactitate matematică în drămuirea timpului. Ceea ce pe indolent nu poate, desigur, decît să-1 indispună. Cum, domnule, adică, gîndește el, să-mi schilodesc viața „încer- cuind" fiecare oră ? Eu vreau să trăiesc liber /. „Liber* înseamnă să arunce în drum, cu o gentilețe de nabab, propriile-i zile, satisfacția fiind însăilată din credința că „face ce vrea", în crîșmă stă „cît vrea", de citit citește „dacă vrea"... Și astfel rămîne un om mărunțel, insignifiant, fiindcă a „vrut" așa.Am observat totuși acest tip (mai ales cel ajuns la vîrsta rațiunii), în clipele în care-și întîlnește colegi de generație dintre cei care, drămuindu-și timpul, au progresat cîștigîndu-și merite de notorietate publică ; atunci, partizanii filozofiei ,,fac ce vreau" devin din- tr-o dată timizi (chiar cînd au copilărit pe același teren de fotbal în cartier) și se uită la „agendele" celor ce le-au fost cîndva prieteni, cu uimire și admirație, de parcă ar privi ceva cu totul miraculos. Agenda, cu filele ei subțiri, pare să-i distanțeze. Și poate că nu greșesc : fiindcă acolo sînt înscrise ore, zile, ani întregi de muncă matematic calculată și folosită inteligent.Utilizarea judicioasă a timpului — valorificarea lui potrivit unei expresii curente — mai înseamnă însă și altceva decît planificare și respectare riguroasă a programului. Sociologii, vorbindu-ne despre „spiritul secolului XX“, ne atrag atenția că el tinde spre concizie, spre claritate, spre simplitate, dat fiind că în secolul atîtor investigații și al unor atît de variate preocupări, omul nu se mai poate ocupa ,.de toate", ca altădată. Utilizarea economicoasă, cu maximum da randament, a timpului presupune opțiunea pentru o profesie sau un domeniu al ei. Omul modern, înzestrat 
cu spirit selectiv, își ia răspunderea alegerii știind că unele lucruil, din punctul de vedere al posibilităților sale, trec, indiferent cît de atractive ar fi, pe planul al doilea. A ști să-ți 
organizezi viața înseamnă 
a ști să optezi, să te decizi ca să te poți consacra unul anumit domeniu, cu perseverența și continuitatea necesară.Dar omul care a depășit vîrsta inițierilor ? Cu el

șl pe asta ?“ — majoritatea de trei sferturi înclină spre a doua categorie, acuzînd în esență, lipsa de timp. Totuși — comparativ — cel care au stabilit săptămînal cîte un program (de patinaj, de limbi străine, de muzică sau desen, de participare la cercurile Palatului pionierilor, de vizionare a filmelor la cinematograful „Doina" etc.) pentru copiii lor, nu sînt deloc mai puțin ocupați decît ceilalți. Slăbiciunea lor, ca părinți, dezordinea din timpul lor, se transmite astfel, justificată, printr-o filozofie a indulgenței („să crească mari și să-șl facă viața 
cum vor ei... să nu-ml pretindă mie că i-am forțat...") devenind mai tîrziu o moștenire apăsătoare, de fapt

de a-șl chibzui propria viață) ; însă cu toate aceste măsuri coercitive luate față de ei înșiși, paginile „jurnalelor" prezintă întreruperi care dovedesc uitări îndelungi, flagrante scăpări din mînă a frînelor autocontrolului. Intreprinzînd un fel de anchetă în rîndul acestor oameni slabi, am ajuns la concluzia că perioadele în care timpul le-a fost cel mai plin, cu cele mai multe roade, sînt cele în care au avut voința să-și revadă zilnic reușitele și nereușitele, să-șl facă planuri, să chibzuiască 
la ele. Zilele în care au completat paginile din „jurnalele personale" sînt, de obicei, și zilele lor cele mai bune, exigența fiind atunci mai mare ca oricînd.

„Ființa adevărată a omului — Bcria Hegel — este Acțiunea sa...“ Acțiunea — rezultantă a gîndi- ril, a instrucției, a i- dealulut de viață, a puterii de creație, a cantității de efort, a educației — a tuturor acestora reunite în- tr-un fel de oglindă a „eu"-lui interior, imagine de cele mai multe ori superioară în fidelitate decît oricare alt portret capabil să redea fie șl trăsăturile cele mai amănunțite ale unei personalități.Faptele noastre vorbesc despre noi, lăudîndu-ne sau trădîndu-ne. Cu sau fără voie, muncind (bine sau rău), gîndind (bine sau susținuți pe șiruri de erori), admirînd, iubind, — trăind pur și simplu — demons- trînd celorlalți mărimile sau micimile noastre interioare, inteligenta sau prostia, puterea sau slăbiciunea, sensibilitatea sau obtuzitatea, originalitatea sau mediocritatea noastră...; uneori pur și simplu prin modul de a ști să rîdem spunem celorlalți cît de deș- tepțl sau cît de cultivați sîntem ; ne radiografiem în fiecare clipă a existenței noastre, oferind lumii „clișeul" spre studiu.Se spunea chiar, în nu mai știu ce manuale vechi de etică cotidiană, că principalul prieten sau dușman al omului (ca persoană) este el însuși, aceasta de- pinzlnd de exigența pe care și-o impune față do ceea ce face sau față de ceea ce-șl admite. Adică de cenzura la care își supune propriile fapte, pentru a trage concluziile privind ziua de mîine. Din păcate, nici școala șl nici familia nu reușesc totdeauna să ne deprindă de mici cu obiceiul auto-cenzurii cotidiene, care ar trebui să fie dublat de voința de a repara a doua zi ceea ce s-a arătat a fi slăbiciune în noi înșine. De cîte ori nu ne propunem să facem ceva și nu-l facem, nu fiindcă ne-ar fi împiedicat lipsa de timp, ori ocupații mai grave, cl pur și simplu dezordinea care există în noi. rezultat al unei educații Incomplete ?Cunosc oameni care de vreo 10—20 de ani își propun și repropun să țină un jurnal zilnic, pentru a se putea gîndi pe ei înșiși, conștient! fiind de slăbiciunile pe care le prezintă sistemul de a-și organiza propriul timp (în realitate

DISCIPLINA
T. ÎNCHEIERE

Eugen FLORESCU

de la această am sondat un părinți în legă-

INTERIOARĂ

lui Albu abundă în „declar sincer, în cade comunist", „afirm „răspund cu viața".

Portret satiric

de Teodor MAZILU

il

de Octav PANCU-IAȘI

visul încă nu se trezise ; care te-au întîmplnat la îmbrățișeze, să te arunce ani* ; dacă aș fi oricare ziua asta, mi-ar li destul în tine trăsăturile omului de azi, patriot însetat de dreptate, demn, temerar, des- flreso în ideea de a sluji cu abne- șl timpul tău sentimentul primordial al exis-

Sentimentul și

memoriu alb
lentat ca un exagerat, „subiectiv poate bine intenționat" : sînt încă prea rare cazurile cînd e tras la răspundere pe căi legale.— Chiar și celor jigniți, intervine 
dr. Sandu, le e lehamite să ajungă 
pe la judecăți. în gura unor astfel 
de elemente, chiar dacă se știu curați. Cunoașteți vorba amară a francezului: „Calomniațl, calomniațl, ceva tot va rămîne 1".— Ctteva articole de ziar, spune dr. Petrescu, s-ar adăuga la frînele puse de societate. Există oameni asteni- zatl. loviți — în meseria lor, în via
ta lor de familie, în sentimentele lor cele mal scumpe — de către a- ceștl atentatori morali. Iar faptul că sînt relativ puțini nu e un ar
gument ““ Albu mi-a spus, la sfîrșit, că mai —— are „o ultimă rugăminte", tovarășa cutare oraș decît soțul Mal are rost să

ml se păruse.că are în sat două surori le-a repartizat nimic ?

proletari! Mă prefac a nu ști nimic de cercetările anterioare. Ar putea oare dovedi tov. Albu afirmațiile sale cu privire la repartizarea ilegală a unor butelii ?— Sigur că da I răspunde Albu. Dacă vreți, vă duc la cel ce le-au cumpărat pe sub mină.Iată-ne acum In casa ciobanului Minei Arglntaru. înfuriat, acesta declară că și-a cumpărat butelia la Galați șl ne arată factura. îmi vu- lesc și acum în urechi strigătele cu care ciobanul l-a petrecut pe Albu pînă la poartă :— Cînd aduci organ în casă, trebuie să ai bază 1Albu — ajuns la ușa unul frizer — se răzgîndește șl renunță la alți martori. Mai bine să vedem scriptele. Cercetăm facturile tuturor buteliilor din perioada indicată de el.— Spune-ne, te rog, tovarășe Albu : din aceste 104 persoane, care 
e neam cu Năstase ?Cercetarea durează peste o oră. Albu indică numai două nume. 2 la sută rude ar fi o proporție mult mai modestă decît cea descrisă de el. Se dovedește însă că nici cel 2 la sută nu-s rude.— Eu, prin neamuri, n-am înțeles rude, ci și cuscri șl răscuscrl.Nu sînt însă nici cuscri, nici răe- cuscrl.— Așa— Știai 
șl că nu— Știam, zice Albu, dar pot să vă indic o persoană de pe acest tabel care a primit butelie și a vîndut-o Ia suprapreț. Controlați, și o să vedeți imediat căLa om acasă posedă butelia.Albu scrisese cult într-o cameră a Sfatului fără a plăti chirie si taxe. Iată copii de chitanțe, îngălbenite de vreme. Sînt cumva false ?— Nu, zice Albu. Ml s-au dat Informații greșite.îl rugăm să ne spună cum a fost informat. Din însăși relatarea Iui, reiese că una 1 s-a povestit și alta a scris. Urmează o cercetare extrem de penibilă asupra unei tinere funcționare.— Eu n-am scris niciodată — declară Albu — că ar fi avut cu ea relații imorale.— Uită-te aici: n-al scris relații „de natură extraconjugală" ?— Extraconjugală nu înseamnă asta.— Dar ce înseamnă ?— Intimități. Adică vorbea eu ea făclnd glume.Năstase are „o vilă cit toate zilele" căreia i-a pus parchet cu materiale furate și i-a făcut adaptări cu meseriașii Sfatului. Am vizitat-o : e o căsuță modestă (str. Talazului 20), nici n-are parchet, nici nu e a lui Năstase, ci a socrului său, care se nimerește să fie... zidar.— Tovarășe Albu, nu crezi că trebui să-ți ceri— De ce să-mi— Nu crezi că tov. Năstase ?— Dacă l-am calomniat, cum explică faptul că nu mi-a dat mie butelie ?— Nu ți-al vlndut-o pe a dumlta- le, cu peste 2 000 ?— Ba da, însă n-avea de unde să știe atunci că mi-am vîndut-o. Deci nu am mințit.Intervine un tovarăș:— Mi-ai spus că ți se fac înscenări, că nu ți-al bătut niciodată nevasta. Acum, după dovedire, recunoști că o bați. Nu înseamnă asta că ai mințit ?— Nu, răspunde Albu. Eu, în acea împrejurare anumită, n-am bătut-o, ci i-am tras două palme. Două palme nu se pot considera bătaie. Să vă relatez alt fapt...Are o ciudată alunecare a logicii. Cum se dovedește o minciună, schimbă vorba, scoate la Iveală alt altă minciună. Nu a mințit sau nu

nu mai are butelia, însă, se constată că
că un activist a lo-

scuze 1 cer scuze ? 1-al calomniat

„fapt precis".POATE înțelege că VREA?
6. EXAMINARE

Sîntem la spitalul psihiatric din Constanta. Directorul. dr. medicul primar liberă o slujbăC-tin Petrescu, și Anatol Sandu au de contabil la o unitate ; în eventualitatea unei angajări a lui Albu. îl examinează. Erau avertizați că unii îl consideră caz patologic. Cei doi psihiatri, ore în șir, urmăresc concentrați explicațiile lui: el a făcut numai cîteva afirmații inexacte, dar n-a mințit; dimpotrivă, nemernicii l-au calomniat, spunînd că a băut cantități mai mari decît băuse în realitate și chiar indicînd coniacul, deși el băuse rom.După plecarea lui, dr. Sandu îmi declară fără ezitare:— Omul acesta este responsabil, știe ce face, și poate să fie tras la răspundere.— Un recidivist al calomniei, a- daugă dr. Petrescu, firește că se deosebește de restul oamenilor. Insă nu orice porniri anormale pot fi e- chivalate cu o boală. Aci avem de-a face cu un orgolios care posedă suficient discernămînt pentru a sti că minte și că face rău. Pornirile a- cestui gen de om sînt periculoase, căci sînt lovite adesea victime nevinovate.— Si ce vină are societatea ?— Eu nu am stabilit vini, ci am constatat un fapt. Mii de oameni au reclamați! îndreptățite. Nu putem renunța la democratism numai din cauză că există un procent de calomniatori sau de maniaci sau chiar de oameni care fac afirmații inexacte fără rea intenție. In cazul calomniatorilor însă, avem adesea o vină.— Care ?— Defăimătorul știe că le va crea celorlalți măcar tracasări inevitabile, pe cînd el va fi cel mult pre-

verific de ee erează în alt Am verificat, spun că era vorba de o nouă famie, la adresa unei femei plecate la un tratament medical ?Memoriile formule gen litatea mea categoric". Să-mi fie îngăduit să-1 folosesc și eu o dată stilul:Declar din adîncul făpturii mele că oamenii de acest fel cauzează mari pagube — bănești, de timp și de ordin nervos și moral — și că ei, atunci cînd sînt dovediți, nu trebuie lăsați să se prevaleze de titluri nemeritate. Susțin că un om cinstit, chiar cînd face afirmații ce se dovedesc inexacte, poate fi deosebit de un defăimător recidivist, care trebuie sancționat șl pe cale juridică. Îmi exprim nădejdea că cele scrise aci vor pune pe gînduri măcar cîțiva astfel de oameni. Drept care semnez sincer și cu toată încrederea,
Sergiu FARCĂȘAN

Individul cu pricina n-avea nici o calificare profesională, in schimb i se dusese vestea cd „pune bine problemele". Ce în
semna „a pune bine problema" nimeni nu știa prea exact.

In ziua ședinței se schimba. 
Devenea cu totul alt om. In
tr-adevăr — interveneau schimbări surprinzătoare, nu numai 
în privința dragostei de muncă, 
dar chiar și-n privința carac
terului. Devenea foarte curajos, 
leu, nu altceva. Auzise el „că 
se poartă curajul" și atunci nimeni nu mai scăpa de focul 
ironiei sale ucigătoare. Se pre
gătea pentru ședință ca un ac
tor pentru seara premierei. Fie
care nuanță, fiecare gest, fieca
re îngrijorare, fiecare cuvînt 
dur, fiecare glumă erau bine 
măsurate. Dar deși erau bine 
măsurate, dădeau impresia că 
sînt spontane, că atunci se năs
cuseră din apriga lui pasiune. 
De fapt, nu spunea nimic, dar 
crea o stare de îngrijorare, de 
confuzie, de nesiguranță. El nici nu ținea să dezbată o problemă 
anume, ci numai să facă im
presie, să devină „eroul ședin
ței".

Unii ti felicitau după ședință.— Ai pus foarte bina pro
blema.

Care problemă — nimeni nu știa. De ce a pus-o bine — 
asta iar nimeni nu știa. Misterul era desăvîrșit.

El se interesa de efectele cu- 
vîntului său, pe îndelete, ca un 
actor dornic să cunoască impre
siile spectatorilor.

— Dar felul în care am ridicat chestiunea aia, cum a fost ?
— Magistral I
Si individul făcea impresie. 

O impresie puternică, deși puțin 
cam confuză.— îi merge lamă...După ședințe 
patie totală. _______
meschin și indiferent. _ nu-l interesa munca, pe el tl pasionau ședințele. Cînd o ședință se contramanda sau se a- 
mîna, suferea sincer. Se simțea 
ca un savant chimist căruia i 
se răpește laboratorul. Fără șe
dințe — era nimic. Cu ședințe — era totul. El nu putea să fie 
demn decît la ședințe, ca dem
nitatea lui să fie văzută, admi
rată, aplaudată. A fi demn în celelalte zile, fără să te observe 
nimeni cît ești tu de curajos 
și inteligent, i se părea ridicol, 
la fel de 'ridicol ca o femeie 
care îmbracă o rochie frumoa
să de bal și rămîne acasă.

Nefericirea și-a făcut-o însă 
cu propria lui mini. Din pricina impresiei tot mai bune pe care o făcea — nefericitului i M s-a încredințat o oarecare res- ™ 
ponsabilitate obștească... Munca l-a îngrozit pur și simplu — el 
nu voia să muncească — el voia să pună problema și să fie a- 
plaudat la ședințe... El nu voia 
să rezolve problemele, ci doar „să le pună"...

Incapacitatea și indolenta lui 
s-au dovedit atît de evidente 
încît a fost schimbat; intr-un 
fel era fericit; o să pună din nou punctul pe i, o să fie iarăși „eroul ședinței viată I

ochiul Interior fiind In ■- ceste cazuri deschis.Ce le lipsește, totuși, ca 
să aibă zilele pline continuu ? Ce face ca, după perioade de ritm alert, de ocupații „strînse". care nu permit risipa orelor, să cadă, apoi, în lungi prăpăstii de ineficacitate ?Le lipsește deprinderea 
de a lucra după program, care se însușește într-ade- văr în cei 7 ani de acasă și care se dezvoltă mai apoi în școală, unii părinți și profesori neinsistînd suficient asupra acestui capitol al disciplinei personale.Pornind observație număr de . tură cu strădania lor de a forma la copii deprinderea de a se încadra, încă de la vîrste foarte fragede, în- tr-un program. Procentual vorbind — între cei ce au asemenea preocupări, urmărite perseverent, și cel ce au ridicat din umeri spunînd : „cînd s-o mai fac

mintea

cădea într-o a-
Devenea iarăși 

Pe el

o... deprindere a Indisciplinei, a risipei timpului. (Japonezii au o zicală : pentru copil nu este greu să citească o carte sau să lucreze ceva, nici chiar să învețe, greu este să stea la 
masă cu cartea sau lucrul 
în față — de aceea în programul obișnuit de educație din familiile nipone există și formarea deprinderii de a sta liniștit pe scaun un număr de ore și a te gîndi la un singur obiect, sau la o singură temă ; exercițiul făcînd parte dintre principalele probe care trebuiesc trecute înainte de sărbătoarea majoratului).în ceea ce privește școala, semnificativă este o întîm- plare. Participam la o consfătuire alături de un cunoscut pedagog, cînd cineva ne-a adus aminte de însemnările unei învățătoare din Sicilia, care, căutînd să înțeleagă de ce 1 s-au dat niște copii în răspundere, s-a gîndit că, pe lîngă învățarea alfabetului, ea trebuie să se ocupe și de educația lor în așa fel încît cel lipsit de perseverență, la sfîrșitul școlii să fie perseverent, superficialul să nu mai fie superficial... Cel patru ani cum xămîne.?. Parcă-1 aud ai cursului primar au devenit astfel pentru învățătoare anii unei adevărate tactici pedagogice, în care 1 s-au cerut ingeniozitate, inteligență, luptă cu ecourile, uneori înapoiate, ale unor mentalități familiale etc. Notate și puse cap la cap, metodele, realitățile, reușitele și nereușitele temporare au dat naștere unei cărți care în ansamblu prezintă. la modul concret șl ideal în același timp, „ființa adevărată a educatorului". Stimulat de aceste exemple i-am trimis a- tunci pedagogului, aflat la discuția amintită, un bilet cu următorul text: „V-aș ruga, dacă știți un asemenea învățător sau profesor, să-mi spuneți și mie unde-1 pot găsi. Aș scrie cu mare plăcere despre dînsul".Nu l-am găsit încă, decît poate în variante incomplete. Totuși, nădăjduiesc să-1 aflu odată și odată...Mi s-a întîmplat de multe ori ca, adresîndu-mă unei personalități marcante, cu rugămintea de a-mi acorda cîteva minute (pentru un interviu, să zicem), să văd cum acea persoană își scotea mai întîi agenda din buzunar. „în ziua de... ? Regret, nu vă pot primi. Tot programul îmi este o- cupat... (alte pagini întoarse). V-aș putea primi în

pe unii cititori zicîndu-și : astea sînt sfaturi pentru alții, eu, gata, am apucat așa, așa rămîn. E justificată o asemenea resemnare ? Iată, îmi permit să citez cazul unul cunoscut, astăzi trecut de prima tinerețe, care a suferit unele deziluzii privind profesia sa (rîvnise la un domeniu pentru care n-avea aptitudinile necesare); sesizînd greșeala (mai bine mai tîrziu decît... prea tîrziu), s-a hotărît ca, lucrînd pe un șantier, să se pregătească la cursuri serale pentru o meserie în care să se poată realiza cu adevărat. Omul a avut tăria 
să se disciplineze, în primul 
rînd, pe sine însuși.„Primul lucru de care mi-am făcut rost, mi-a spus 
el, a fost un ceas deșteptător. Mi-am cumpărat unul bun, sigur, care să nu în- tîrzie nici o secundă. Mi-am prins deasupra noptierei un calendar cu foi mari — programul meu zilnic"....Fiindcă, dacă ființa a- devărată a omului, cum spunea Hegel stă în Acțiunea sa, larga sa desfășurare de energii nu poate avea loc fără o bună or
ganizare lăuntrică, fără un travaliu asupra timpului, a zilelor, a orelor și minutelor, asupra lui însuși.

răspunderile maturității
La optsprezece ani, spunea cineva, știi totul, cu excepția unui unic lucru : că această vîrstă nu-ți este hărăzită decît o singură dată în viață...Nu. lartă-mă. De vină e doar nostalgia. De vină e faptul că de mult — o, cît e de atunci 1 — am avut și eu optsprezece ani.Dacă aș fi părintele furișat în zori. Ungă patul tău, ca să-ți sărute fruntea sub care dacă aș fi unul din colegii sau la uzină ca să te șl să-ți cînte „la mulți cei din preajma ta în

că reflectezi la obligațiile tale tot ca la niște drepturi ? Dreptul de a-ți afirma personalitatea, răspunderea, maturitatea. Dreptul de a acționa In numele idealurilor tale. Dreptul de a face dovada legăturii indestructibile dintre tine și societatea noastră.— Ai împlinit optsprezece ani 1E destul să-ți spun atît. O dată cu tine, în toată țara, au mai împlinit această vîrstă 200 000 de tineri. 200 000 de sărbătoriți pentru că, luîndu-și rămas bun de la copilărie, pășesc pe sub arcuri de triumf, spre viața matură. Protagoniști ai unor impresionante manifestări inițiate de Uniunea Tineretului Comunist, proaspeții investiți cu titlul de „cetățean* participă în aceste zile do sfîrșit de an la ample colocvii despre responsabilitățile In colectivitatea noastră, pătrunși de gratitudinea că astfel li se pune la dispoziție un valoros instrument de cunoaștere și autocunoaștere, de fecunde investigații în universul complex al societății dar și în aria intimă, controlată de meditațiile fiecăruia cu privire la propria persoană. Pentru că a avea optsprezece ani nu înseamnă a deveni major doar în fața legii. Este vîrsta examenului maturității tale In fața propriilor ochi.Iți cer încă o dată scuze, prietene, pentru cuvintele cu care am început. De vină e numai faptul că, de mult, am avut și eu optsprezece ani. Printre zecile de adevăruri pe care ziua se afle și acela această vîrstă — cutezanța și visul întreagă.
Im-
l-ai oii. asta ți le-a dăruit, nu se putea să nu atestînd că o singură dată împlinești și căldura ei, prospețimea ei, lumina, ei trebuie să-ți ajungă pentru o viață

ani 1
școală în aer dintre să-ți spun doar atît:— Al împlinit optsprezeceNu trebuie decît să-ți repeți acest adevăr simplu pentru ca el să înlocuiască toate celelalte cuvinte. Ce s-ar mal putea adăuga ? Că, devenind major, ai intrat în rîndurile cetățenilor chemați să-și exercite toate drepturile politice și civile ? Oare nu tocmai acest adevăr ți-1 insuflă în primul rînd împlinirea vîrstei de optsprezece ani ? Nu mă Îndoiesc că cel dintîi sentiment încercat în această zi a fost revelația investirii tale cu un titlu de noblețe : colectivitatea noastră te cheamă 3ă tei parte la viața ei politică și civilă, încrezătoare că tinerețea ta s-a împlinit, s-a maturizat. Te emoționează această nobilă încredere. îți amplifică năzuința de a te tace necesar. îți dorești ca nicicînd să nu-ți poți reproșa că n-ai dăruit tot ce ai mai bun, mai curat, mai trainic operei pe care o numim simplu, asa cum rostim o șoaptă

de dragoste sau un jurămînt de luptă : viața noastră socialistă.Să adăugăm că ai ajuns la vîrsta cînd trebuie să Începi a dovedi că toate condițiile materiale și morale ce ți s-au pus la dispoziție cu generozitate au făcut să rodească înflăcărat, coperind gație (ara tenței ? Dar oare n-a fost o superbă descoperire aceea că majoratul te găsește cu un țel precis în viață ? Și, desigur, nu te-ai gîndit doar la profesie. Doar la faptul că te pregătești pentru meseria aleasă sau ai și Început să lucrezi în meseria aleasă. Ai optat pentru un drum: lungul drum, deloc ușor, dar cu atît mai atrăgător, la capătul căruia, dacă vei fi întrebat, să poți răspunde fără ezitare, sincer, din toată ființa ta, că mai parcurge încă o dată, de o sută și de o mie de credincios ție însuți, poporului tău, societății tale.Să mai adăugăm că drepturile ce ți s-au acordat plică In egală măsură obligații ? Oare ceea ce ai consemnat, de asemenea, printre revelațiile prilejuite de împlinirea vîrstei de optsprezece ani, nu este și faptul
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Prof. C. O. CARTER
Clinica de cercetări genetice — Londra

«

Deosebirile de limbă, evident, se dato- resc mediului. Un copil japonez sau nigerian, adoptat în prima copilărie de părinți englezi, va vorbi corect limba engleză. în ce privește însă aspectele dezvoltării psiho-flzice ale copilului, se poate demonstra că ele vor depinde atît de influențele exterioare, ale mediului, cît și de cele interioare, genetice. în toate fazele vieții — de la concepție pînă la Imbătrînire șl moarte — dezvoltarea omului se desfășoară sub influența acestor două serii de factori : cei ereditari, în- născuți, derivați din cele două celule germinative părintești, și ai mediului, care înglobează tot ce acționează din exterior. Acțiunea acestor factori nu este însă totdeauna aceeași; unii funcționează în permanență, alții intră in acțiune numai intr-unui sau într-altul dintre stadiile dezvoltării organismului, pentru a se întoarce apoi din nou la starea de repaos. Alții sînt activi numai în anumite țesuturi (rinichi, ficat, mușchi, piele etc.). Spre deosebire de factorii ereditari, cel de mediu se află în continuă schimbare și își exercită influența încă de timpuriu, în mediul intrauterin, prin intermediul placentei șl al circulației sanguine, pentru ca după naștere să acționeze direct, prin întreaga multitudine da factori ai lumii externe.
Continua interacțiune a factorilor ge

netici și a celor ai mediului ta care se 
dezvoltă omul influențează formarea tu
turor caracteristicilor sale fizice șl psihi
ce : s-a observat că unele deosebiri dintre indivizi se datoresc în mai mare măsură diferențelor genetice, în timp ce altele — înrîuririlor mediului. Caracteristicile fizice, de pildă, care ne permit să distingem principalele rase, sînt determinate genetic ; dar alte aspecte, — comportare socială, nivel cultural, etc. — reprezintă o determinare a mediului.„Purtătorii materiali" al influențelor genetice sînt anumite formații din nucleul celular — cromozomii — din care fiecare specie de animal sau plantă are în celulele sale un număr constant: omul — 46 de cromozomi sau, mai bine zis, 23 perechi de cromozomi. în fiecare pereche, unul din cromozomi provine de la tată, celălalt de la mamă. Căci în celulele germinative nu intră decît un cromozom din fiecare pereche, deci aceștia vor avea numai cîte 23 de cromozomi nepereche și abia în momentul concepției, prin fuzionarea nu- cleilor din celule germinative, oul — viitorul individ — este din nou înzestrat cu 23 de perechi de cromozomi.Cercetarea științifică modernă a mers însă mai departe, stabilind că în cromozomi factorii genetici reprezintă porțiuni bine determinate — genele, enigmatice prezente care dirijează creșterea și activitatea celulei, dictînd după un „cod" anumit — formarea unor proteine șl, îndeosebi a unor enzime, necesare în procesele biochimice ce se desfășoară in interiorul ei. Amănuntele acestei „codificări" intracelulare sînt astăzi lămurite doar în ce privește bacteriile. Este însă de presupus că același cod sau unul foarte asemănător este valabil pentru toate organismele vil, inclusiv omul. .Un obiect esențial al cercetărilor actuale este dezvăluirea mecanismelor intime prin care activitatea factorilor genetici este declanșată, respectiv oprită, în cursul dezvoltării organismului, sau prin care producerea unei anumite proteine determină un anumit caracter ereditar, în cazul trăsăturilor ereditare care depind de simple diferențe chimice, cred că problema va fi foarte curînd lămurită. Știm de pe acum, de care le prezintă cu un anumit fel substituirii unuiproteina respectivă, genetic.Totuși, va mai trece încă multă vreme pînă la lămurirea detaliată a mecanismelor complexe după care interacțîonează factorii genetici și cei de mediu. Perfecționarea ființelor umane prin modificări genetice este încă foarte ipotetică. Pare însă probabil că, dacă părinții mal inte- llgenți au mai multi copii decît restul populației, aceasta contribuie, fie șl lent, Ia ridicarea potențialului genetic de inteligență al generațiilor următoare.Nu trebuie să uităm însă un fapt: biologia evoluției demonstrează că nn există nn tip uman ideal uniform. O populație sănătoasă este aceea care conține o mare varietate genetică, unii indivizi din populație fiind mai bine înzestrați cu anumite calități valoroase, ceilalți cu altele, complementare acestora.

lor, au contribuit la deschiderea drumului de la descifrarea codului genetic către dirijarea biosintezei proteice.Este cunoscut că genele sînt formate din substanțe chimice — acizii dezoxlribonu- cleici (ADN) — ce se prezintă ca niște molecule foarte lungi (macromolecule) compuse din baze azotate, zahăr și acid fosforic. în lanțurile lungi ale acizilor nucleici, bazele sînt dispuse aidoma unor „litere", formînd „texte", în care natura „notează" ceea ce ar dori să spună doar în patru litere. Astfel, moleculele gigant ale acidului dezoxiribonucleic (ADN), din care sînt formate genele din nucleul celulei, cuprind consemnate atît întregul „proiect de construcție" al organismului, cît și „procedeele de execuție". Această „informație genetică" din ADN preluată de acidul ribonucleic (ARN) — „mesager" este apoi transformată cu ajutorul acidului ribonucleic „de transfer", undeva în citoplasmă celulei — în ribozomi — în proteina de care este nevoie.Este meritul profesorului R. W. Holley, de a fi determinat pentru prima dată secvența elementelor componente dlntr-nn acid ribonucleic. Cunoscînd secvența lor se poate prevedea care anume aminoacizi se vor îmbina în proteina respectivă, deschizîndu-se perspectiva influențării acestui proces.
Alt moment important ta descifrarea 

acestui alfabet chimic al naturii -* codul

IPOTETIC - ESTE

POSIBILĂ „CHI

RURGIA GENICĂ"

Dr. C. MAXIMILIAN
Institutul de endocrinologie 

al Academiei — București

Variațiile Individuale ale Inteligenței sînt ele rezultat al eredității, al condițiilor de mediu sau al amîndurora împreună ? Influența factorului ereditar a reliefat-o studiul gemenilor, demonstrînd convingător că în aceleași condiții de mediu valorile coeficientului de inteligență sînt mal apropiate la gemenii monozigoți (provenițl din același ou) decît la cel di- zigoți. Chiar șl In condiții de mediu dife-

ril din peșterile paleoliticului superior din sudul Franței, între descoperitorul ceramicii și marile glorii ale lumii moderne, nu ar exista, sub aspect genetic, o prea mare deosebire. Dar, atît îmbogățirea cunoștințelor, — ceea ce nu este egal cu inteligența — cit și fiecare pas înainte al civilizației a oferit generațiilor succesive posibilități mai mari de aplicare a zestrei genetice. Populațiile tinere, trezite relativ recent la viața modernă, demonstrează existența latentă a acestui „coeficient de inteligență", însușindu-și foarte repede uzul tehnicii înaintate, ca și experiența științifică, ducîndu-le înainte cu realizări proprii.Ne va permite oare viitorul să ameliorăm coeficientul de Inteligență, mergînd pînă la a crea deliberat serii de genii ? Discuțiile în această direcție au depășit cadrul literaturii științifico-fantastice, an- trenînd un număr impresionant de biologi. Părerile sînt, firește, diferite : după unii, indiferent de progresele noastre, nu vom reuși prea mult. Ameliorarea condițiilor social-economice va apropia coeficientul de inteligență de limita sa superioară, pe care nicidecum nu o vom putea depăși. Se pare însă că în momentul în care vom cunoaște care sînt și unde sînt localizate genele ce intervin în geneza inteligenței, va fi făcut primul pas în controlul eredității speciei umane.După alții, vom putea crea, intr-un viitor nu prea îndepărtat, indivizi cu carac-

Aceasta poate fi realizată, • teoretic, in mod pozitiv sau negativ. Eugenia „pozitivă", propovăduită de diferitele teorii rasiale, tindea să difuzeze și să stabilizeze în cadrul unor populații anumite caractere genetice, arbitrar considerate „optime". Ea este însă respinsă de conștiința umanității, întrucît se ridică puternice obstacole morale și sociale ; în plus, intervine factorul științific, că deocamdată, la majoritatea genelor, este imposibil să se stabilească cele optime.Eugenia „negativă" urmărește eliminarea sau limitarea genelor cert nocive, în speță a genelor răspunzătoare de bolile ereditare. Ea ........................... ..două nivele familiei.
La nivelul 

rile ce s-ar .ciente. datorită cunoștințelor încă foarte restrînse în acest domeniu. La nivelul familiei însă, dimpotrivă, „pronosticul ereditar" s-a dovedit foarte util, oferind posibilitatea de a se pune în' gardă viitorii soți cu privire la eventualele primejdii pentru copiii lor. Acest pronostic se poate fie limita pur și simplu la o evaluare empirică a riscului pentru copii rezultați dintr-un anumit tip de căsăto- ' rie, fie se poate baza pe cunoașterea mecanismului de transmitere a unei boli ereditare ca. de pildă, a hemofiliei — boală a sîngelui al cărei mod de transmitere este astăzi bine cunoscut

GENE ICA
de la descifrarea

pildă, că deosebirile pe hemoglobina la oamenii de anemie, se datorează aminoacid cu altul în modificînd factorul
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înconjurat, și asaltat la tot pasul de transformările vertiginosului progres tehnic 
ți economic, omul contemporan se întreabă astăzi frecvent: dar în privința cunoaș
terii și posibilității transformării omului cît s-a înaintat? Cele mai ample și compe
tente răspunsuri la asemenea întrebări le poate furniza genetica. Printre disciplinele 
științifice ce au ca obiect de studiu omul, genetica ar putea fi comparată — în ceea 
ce privește ritmul de dezvoltare și spectaculozitatea descoperirilor — cu saltul deter
minat în tehnică de evoluția electronicii sau ciberneticii.

Fundamentată cu un secol și ceva în urmă de Gregor Mendel, care a reușit să 
dezvăluie unele trăsături generale ale legilor eredității, „redescoperită*, după alți 50 
de ani de tăcere, genetica cunoaște astăzi o dezvoltare multilaterală. Pornind de la 
precizarea rolului unor molecule, cercetările ei dezvăluie într-o tot mai mare măsură 
funcțiile complexe ale particolelor intracelulare, purtătoare ale caracterelor ereditare, 
deschizînd perspectiva — teoretică deocamdată — a sintezei artificiale, de laborator, 
a multora dintre acestea. Ca urmare, a și apărut întrebarea i va putea oare omul, 
vreodată, să intervină el însuși în propria lui ereditate, să creeze un tip nou, superior, 
al speciei sale ?

Vis prea îndrăzneț ? Exprimat prea devreme ? Sau lipsit de orice temei ? Dăm 
cuvîntul unor specialiști, pentru a afla unele dintre problemele care îi preocupă în 
prezent pe geneticieni.

ancheta internațională a

Conf. dr. Claude NICOLAU
Institutul de inframicrobiologie 
„Ștefan Nicolau" — București

ARTIFICIALE

genetic — îl constituie lucrările profesorului Marshall Nirenberg, care a reușit să obțină polipeptlde, lanțuri de aminoacizi mai simple decît proteinele, folosind o a- numită componentă a acidului ribonucleic, Această componentă introdusă în- tr-un mediu acelular (cuprinzînd aminoacizi, enzime, ribozomi etc.) dezlănțuie procese de biosinteză proteică, aidoma u- nui ARN natural. In această fază, în alfabetul chimic al naturii, cîte un grup de trei litere corespunde cîte unui aminoacid, succesiunea literelor dictînd formarea proteinelor.Al treilea laureat al premiului Nobel pe acest an, prof. H. G. Khorana, are meritul de a fi realizat sinteza artificială de polinucleotide cu o secvență dinainte stabilită. După o muncă intensă, începută încă acum 20 de ani, acest savant, împreună cu colaboratorii săi, a reușit să realizeze în eprubetă, legătura chimică între nucleotide (unități formate dintr-o bază azotată, zahăr și acid fosforic), sin- tetizînd dinucleotizi, apoi trinucleotizi șl chiar să polimerizeze blocuri de trinucleotizi, formînd polinucleotizi, cu o lungime variabilă, pînă ' de unități.Aceste cercetări au culminant cînd, prin astfel de polinucleotid amestec de substanțe ____
structură celulară, s-a obținut Pe „informațiilor chimice” pe care le ținea, un fragment de proteină

la un total de 20cunoscut un punct introducerea unui sintetic intr-un biologice

Ceea ce a descoperit pînă acum biologia moleculară este palpitant, iar perspectivele ce se deschid sînt fantastice. Cîndva, omul va reuși el însuși să dirijeze, poate, procesele eredității 1 Descoperirile succesive în acest domeniu au fost marcate în ultimii ani de decernarea unor premii Nobel. Chiar și în acest an, această prestigioasă distincție științifică internațională a fost acordată pentru medicină profesorilor R. W. Holley, Marshall Nirenberg, H. G. Khorana care, prin lucrările

concn o structură prestabilită prin modul in care se succedau nucleotizii în polinucleotidul inițial.Ne aflăm, așadar. într-o fază a cercetărilor de genetică moleculară în care practic s-a deschis perspectiva sintezei dirijate de proteine.Desigur, nu este încă vorba de o ma- cromoleculă proteică identică celei naturale, ci numai de polipeptlde, adică de fragmente de proteină. Dar — în ritmul actual de dezvoltare a cercetărilor — s-ar putea să nu mai fie mult pînă cînd vom asista la producerea în laboratorul de sinteze organice a unor acizi nucleici programați, care să servească la producerea de molecule de hemoglobină. de hormoni sau de enzime. Cît de departe sîntem încă de această realizare ne va arăta viitorul.

poate fi realizată teoretic la diferite : al populației șl alunor populații întregi măsu- putea lua sînt practic inefi-

INFINITA

VARIETATE

A INDIVIDUALS

ȚILOR

CE-AR DEZVĂLUI

LUI EINSTEIN ?

CARIOTIPUL"

spirituale. Deocam- / i însă căile concrete ,> iar orice combinare

Acad. N. P. DUBININ
Moscova

Fiecare dintre no! posedă ta stare latentă cîteva gene defecte. In secolul nostru industrial, radiațiile, diversele substanțe chimice, multiplele influente ale mediului își pot exercita acțiunea pînă și asupra genelor și contribui la sporirea tarelor ereditare ale omenirii. Sub a- cest aspect, pentru viitorul omenirii un rol important îi revine procesului de a- mestecare a raselor care se desfășoară in prezent cu o intensitate crescîndă. Astfel, genotipul negrilor nord-americani cuprinde de pe acum în proporție de 30 la sută, gene provenite de la albi. în condițiile ritmului actual se poate presupune că peste 2 000 de ani va apare o populație umană unitară, sub raport generai genetic, în sensul dispariției deosebirilor dintre rase.Numărul infinit de gene al omului va asigura însă în continuare o varietate infinită de individualități. Istoria omenirii demonstrează de altfel și plasticitatea neobișnuită, spirituală șl fizică a omului, deși omul din zorii civilizației șl cel de astăzi nu prezintă deosebiri biologice. El și-a făcut astăzi intrarea în secolul atomic, in secolul Cosmosului, si. fără îndoială, epocile care vin vor purta pecetea unei modificări colosale a mediului. în vederea lor, vom putea noi oare crea un tip biologic ameliorat ideal — al omului viitorului ? Desigur că nu. Căci principalul îl constituie construcția i personalității sale dată, nu cunoaștem urmate de natură, artificială a unor însușiri biologice selectate nu ar duce decit la îngustarea și sărăcirea personalității. Ne lipsește încă o ?'enetlcă a psihicului, a comportamentu- ui.Desigur, cînd operăm cu plante și microorganisme. ne putem permite să sacrificăm mii șl sute de mii de exemplare doar pentru a selecta în final, cîteva a- bateri valoroase. La animale, valoarea exemplarelor este prea mare, de aceea metodele metagenezei induse sînt deocamdată inaplicabile. La om nu ne putem bizui deloc pe efectul genetic al radiației șl mutagenelor chimice ca instrument de a- meliorare a eredității, riscul producerii unor defecțiuni genetice fiind excesiv de mare. Totuși nu trebuie să dezarmăm, cl trebuie să încercăm să pătrundem mal adînc genetica omului, — în primul rînd pentru a putea lupta împotriva defectelor ereditare. Cercetările medico-genetice deschid căi noi nu numai pentru tratarea bolilor ereditare propriu-zise, cl șl a celor cardiovasculare, de natură malignă etc.în fața omenirii se pune Insă astăzi, ta toată amploarea el. problema protejări! propriei eredități față de Influenta nocivă a radiațiilor, a unor compuși chimici, din păcate, tot mal acută paralel cu evoluția civilizației moderne.

ii

Una din cele mai mari descoperiri ale biologiei — acidul dezoxiribonucleic (ADN). 
El constituie substanța genelor, purtătoare ale caracterelor ereditare. Vedem aici, în 
modele uriașe, spiralele duble ale moleculelor de ADN, cu semne simbolice, repre- 

zentînd legăturile chimice din interiorul lor.

„Scînteii"
Prof. Jean ROSTAND

Paris

rite, cînd gemenii au fost crescuți separat, coeficientul de inteligență este mai apropiat la monozigoți decît la dizigoți. De asemenea, coeficientul de inteligență e mai apropiat între părinți șl copii decît între alte rude și aceiași copii.Asemenea fapte au demonstrat condiționarea genetică a inteligenței, — dar ea nu este exclusivă. Dacă ar fi așa, gemenii monozigoți, chiar și cei crescuți în condiții de mediu diferite, ar trebui să aibă întotdeauna același coeficient de inteligență. Or, aceasta nu se întîmplă niciodată, vădind tocmai rolul important al factorilor de mediu. Aceasta nu înseamnă însă că, modificînd unilateral mediul, am putea obține indivizi cu un coeficient excepțional de inteligență Dezvoltarea normală sau peste normal Implică cu necesitate prezența atît a unor condiții favorabile de mediu, ca și existența unei structuri genetice corespunzătoare.Care sînt, însă, căile pe care le urmeă- ză natura în geneza geniului ? Sub aspect pur genetic, geniul este prin excelență produsul întîmplării, rezultat al îmbinării cu totul hazardate a cromozomilor din celulele germinative în momentul fecundației. Ca atare, el nu se mai reproduce în aceeași formă ; urmașii lui prezintă totdeauna coeficiente de inteligență mijlocii sau mici. Aptitudinile speciale, talentul pentru indiferent ce, sînt, de asemenea, fenomene sporadice. Numai cu totul excepțional au apărut familii de talente: Bach în muzică, Bernoulli în matematică, Darwin în biologie. Aceste cazuri atît de rare îngăduie presupunerea că talentul nu este ereditar.în măsura însă în care este condiționată ereditar, inteligența depinde de genele din cromozomi, multe la număr, fără să știm nici cîte anume și nici unde sînt localizate. Combinarea și recombinarea lor poate da naștere la nenumărate variante. Această diversitate, îmbinată cu multitudinea condițiilor de mediu, determină de fapt marea diversitate umană.Se discută. astăzi dacă inteligența se caracterizează și ea prin evoluție. S-a susținut chiar că evoluția ultimilor mii de ani s-ar caracteriza printr-o „explozie". Multi geneticieni sînt însă de părere că cel puțin din paleoliticul, superior pînă acum inteligenta omului ar fi rămas cam aceeași. Adică. între omul culegător sau primul agricultor, între pictorii și gravo-

tere ereditare identice. Pentru aceasta ar trebui găsită „doar" modalitatea ca nu numai din celulele germinative, ci și din cele obișnuite, somatice, să se poată dezvolta un individ, știut fiind că fiecare dintre celulele organismului cuprinde totalitatea genelor, întreaga zestre ereditară, dar că unele gene funcționează, iar restul „dorm". De fapt, asemenea încercări s-au șl făcut la unele animale inferioare și au dat rezultate surprinzătoare. Teoretic, nimic nu se opune acestor experiențe.în sfîrșlt, s-ar putea ca în viitor, cîndva, să putem „injecta" embrionului genele necesare, sintetizate în condiții de laborator, sau să putem modifica direct, printr-o fină „chirurgie genică" genele care ne interesează. Indiferent Insă de soluția găsită, s-ar putea ca și în lumea secolului XXI intervenția directă în formarea omului să întîmpine reale dificultăți — atît „tehnice", cît și de ordin social și moral.
CONDIȚII ALE

AMELIORĂRII

EREDITĂȚII

Prof. Luigi GEDDA
Institutul de Genetică Medicală 

„Gregorio Mendel” Roma

Ce este real în perspectiva așa- zisei „ameliorări biologice a omului prin selecționarea căsătoriilor pe căile eugeniei" ? Se știe că unii biologi — ale căror concepții au fost preluate cu frenezie de rasiști — au mizat mult pe eugenie

Medicina urmărește cu interes și studiul mecanismelor fenogenetice, adică al realizării informației genetice, „înscrise" pe 
„benzile" de ADN. Aceasta reprezintă o complexă activitate biochimică de studiere a enzimelor și proteinelor de structură, ce configurează tipul Individului. Descifrarea completă a acestor procese de biosinteză ar putea permite înlocuirea unui produs defectuos al celulei, care se perpetuează în organism, printr-unul sintetizat în laborator (și administrat în doze zilnice sau periodice). Genetica medicală a și cucerit cîteva poziții care-i conferă un rol direct și practic în clinica umană. Un mare număr de copii născut! cu deficiențe de funcții și aspecte — deficiențe ce se dovedesc a fi consecința unor perturbări ale garniturii cromozomiale de structură — sînt ajutați, prin operații chirurgicale adecvate în corectarea unor semne și funcții ale organismului sau prin chimioterapia de substituție, adică prin medicamente care servesc organismului unele enzime pe care celulele nu le fabrică. Aceste reușite au însă și un revers negativ : acela de a menține și a face să crească rezervorul de oameni în stare să perpetueze ființe la rîndul lor „pecetluite genetic", care întrețin în acest fel sursa bolilor ereditare. De aceea, unul din telurile urmărite de genetica medicală este acela de a ajunge să se poată Interveni printr-o „microoperație" în însuși mecanismul molecular al biosintezei — chiar Ia nivelul cromozomilor — spre a îndrepta încă la debut eroarea naturii care duce Ia anomalii.Obținerea recentă în laborator a sintezei acizilor nucleici ne îndreptățește să sperăm că. într-un viitor relativ apropiat, vom fi în stare să substituim nu numai produsul unei informații genetice defectuoase, ci și informația însăși. îndepărtînd cauzele și efectele unei boli ereditare.La institutul „Gregorio Mendel” din Roma se acordă multă atenție și fenomenelor cronologice în ereditate, deoarece desfășurarea în timp a unor fenomene ereditare permite înțelegerea implicațiilor în patologie. Tot așa, geriatria modernă urmărește o prelungire a capacității creatoare a omului și. Implicit, frînarea procesului de degradare a organismului care duce la îmbătrînlre și care este, pare-se, dependent de constituția genetică a respectivilor indivizi.

și King directe, nucleul înlocuit cu

Anchetă realizată de Gheorghe BARBU

Celulele unor copii arierațl cuprind un cromozom excedentar, al 47-lea. S-au descoperit. de asemenea, cromozomi în plus sau în minus în cazul unor anomalii sexuale. Cred că în viitor schemele cromozomiale — așa-numitele carioti- puri — vor juca un rol foarte important. Literaturizînd lucrurile, ne putem imagina. de pildă, un avocat, care, după stabilirea cariotipului acuzatului, ar putea pleda pentru iresponsabilitate în felul următor : „Iată bietul om, are un fragment de cromozom în minus, de aici toată pricina..."Ceea ce regret, însă, este că nu s-au studiat niciodată cariotipurile oamenilor excepționali. Din moment ce anomaliile cromozomiale dau naștere unor defecte, de ce nu ar putea acționa și în sens invers creînd oameni deosebiți ? Păcat că nu s-a analizat niciodată cariotipul lui Einstein-Evident, s-ar putea lucra cu culturi de celule umane. în laborator, dar cum se vor putea testa, pe o simplă cultură, rezultatele obținute ? Cum să se descopere. pe cîteva celule, dacă s-a produs un stoc de cromozomi capabili să dea naștere unei ființe mai inteligente, mai dotate ? în cel mai bun caz se va putea observa că se obțin celule mai viguroase. Evident, se vor putea face experiențe pe animale. Dar va mai trece multă vreme, vor trece poate secole. înainte de a se modifica codul genetic uman.Desigur, lucrările lui Briggs indică începutul unor intervenții Cei doi biologi au îndepărtat unui ou de broască și l-au nucleul luat dintr-o celulă a unui embrion. Oul s-a dezvoltat totuși normal și a produs un mormoloc identic aceluia pe care l-ar fi dat embrionul ce a furnizat nucleul. întrucît într-un embrion există sute de asemenea nuclee, pot fi fabricați în felul acesta sute de mormoloci identici. toți cu același lot de cromozomi. Recent. s-a obținut o broască, grefîndu-se în ou un nucleu luat din ficatul canceros al unei broaște adulte; produsul n-a fost deloc canceros.Transplantarea nucleelor este posibilă astăzi, — modificarea codului genetic va fi posibilă poate în viitor. Va reuși biologia să meargă tot atît de departe și în abordarea naturii umane ? Nu există oare aici limite care nu trebuie depășite, necesități imuabile ? Eu nu pot decît să ridic problema. Biologia însă are astăzi posibilitatea de a repune în discuție marile noastre idei, sentimentele noastre.
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Prezentarea scrisorilor 
de acreditare președintelui 
Consiliului de Stat de către 

amlasadorul Republicii Arabe Siriene
Cuvîntările rostite

Tn cuvîntarea rostită cu acest prilej, ambasadorul Aii Al Kosh, referindu-se la trecutul istoric al poporului român și arătînd că este fericit să se afle în misiune în România, a declarat că este „animat de un spirit de sinceră înțelegere și de colaborare fructuoasă, în scopul de a dezvolta cît mai mult relațiile dintre popoarele și țările noastre".Tn legătură cu relațiile româno- siriene, Aii Al Kosh a afirmat că, deși între cele două părți au existat puncte de vedere diferite în unele probleme, „aspirațiile noastre sînt comune, noi luptăm cu toții pentru o lume mai bună, pentru progresul umanității și pentru o pace întemeiată pe dreptate".Exprimîndu-și speranța șl convingerea că se va achita în mod corespunzător de sarcina ce i-a fost încredințată, a mulțumit pentru primirea cordială ce i-a fost rezervată.Tn încheiere, ambasadorul Aii Al Kosh a transmis, în numele guvernului sirian și al său personal, un salut călduros poporului român, Partidului Comunist Român și conducătorilor săi.In /răspunsul său, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a subliniat că poporul român nutrește sentimente de solidaritate cu lupta popoarelor arabe pentru apărarea și consolidarea independenței și suveranității lor naționale, pentru progres economic și social.In continuare, președintele Consiliului de Stat a spus :„în România sînt urmărite cu mult interes și caldă simpatie rea-

lizările dobîndite de poporul sirian, activitatea sa intensă închinată propășirii multilaterale a patriei.Noi considerăm că deosebirile de păreri care s-au manifestat între Republica Socialistă România și Republica Arabă Siriană, în unele probleme, nu trebuie să stînje- nească legăturile noastre de colaborare, pentru a căror dezvoltare există condiții favorabile. Ne exprimăm încrederea că dumneavoastră, domnule ambasador, acționînd în această direcție, vă veți aduce Întreaga contribuție la întărirea prieteniei dintre popoarele român șl sirian".In încheiere, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a rugat pe ambasadorul AH Al Kosh să transmită conducătorilor Republicii Arabe Siriene un salut călduros, iar poporului sirian cele mai bune urări de prosperitate și fericire. Totodată, președintele Consiliului de Stat a urat ambasadorului Aii Al Kosh succes deplin în activitatea sa viitoare și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cordială cu ambasadorul Republicii Arabe Siriene. Aii Al Kosh.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Constantin Stă- tescu, secretarul Consiliului de Stat, și George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe.Ambasadorul Republicii Arabe Siriene a fost însoțit de membri ai ambasadei.
Lucrările reuniunii internaționale de experți 

in problemele educației tineretuluiMarți dimineața, la Casa universitarilor din Capitală, au început, sub egida UNESCO, lucrările Reuniunii internaționale de expert! în Problemele educației tineretului, manifestare organizată de Comisia națională română pentru UNESCO, In colaborare cu Comitetul Central 'al Uniunii Tineretului Comunist și Ministerul Invățămîntului. Organizată ca urmare a rezoluției propuse de tara noastră și adoptată în Unanimitate la cea de-a XlV-a sesiune a Conferinței generale UNESCO, în 1966, reuniunea se va desfășura între 10 și 17 decembrie. Ea are drept obiectiv elaborarea unui studiu care să sintetizeze experiența acumulată pe plan național si internațional în aplicarea principiilor Declarației privind educația tineretului în spiritul idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare, adoptată în unanimitate la cea de-a XX-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., în 1965. în urma propunerii făcute de tara noastră.In cadrul ședinței de deschidere au luat cuvîntul acad. Andrei Oțetea. președintele Comisiei naționale române pentru UNESCO, Paul Lengrand, șeful Diviziei pentru educația adulților din Secretariatul UNESCO, reprezentantul directoru-

lui general al UNESCO, An- drâ Basdevant, director general în Ministerul Educației din Franța. Eshan .Naraghi, directorul Instiiutu-, lui de studii și cercetări sociale din Teheran (Iran), William Cockell. instructor național la Asociația me- todistă a cluburilor de tineret din Anglia.în continuare a fost ales Biroul reuniunii, alcătuit din : Ovidiu Bă- dină. directorul Centrului de cercetări pentru problemele tineretului (România) — președinte. Eshan Naraghi (Iran) — vicepreședinte și Andrâ Basdevant (Franța) — raportor. Ordinea de zi adoptată prevede discutarea problemelor privind trăsăturile esențiale ale activităților educative desfășurate în spiritul idealurilor de pace și înțelegere între popoare, tendințele actuale în determinarea metodelor, formelor și căilor pentru punerea în aplicare a principiilor cuprinse în amintita declarație, rolul cooperării internaționale în aplicarea principiilor, a- cestei declarații.
★Acad. Andrei Oțetea, președintele Comisiei naționale române pentru UNESCO, a oferit un dineu tn cinstea participanților la reuniune.(Agerpres)

fUrmare din pag. I)

Lucrările unor comisii permanente 
ale Marii Adunări NaționaleIn zilele de 9 și 10 decembrie 1968 au avut loc la Palatul Marii Adunări Naționale ședințe de lucru ale Comisiei economico-finan- ciare, Comisiei pentru agricultură și silvicultură și Comisiei juridice.Comisiile au luat în discuție Proiectul de lege privind impunerea veniturilor realizate din activități agricole.

In ședința comună a comisiilor din 10 decembrie a.c., prezidată de tovarășul Aurel Vijoli, președintele Comisiei economico-financiare, tovarășul Virgil Pîrvu, ministrul finanțelor, a dat explicațiile cerute de deputați.Lucrările comisiilor continuă.(Agerpres)
Ședința festivă consacrată 

împlinirii a 20 de- ani 
de la adoptarea Declarației 

Universale a Drepturilor OmuluiSub auspiciile Asociației juriștilor șl Asociației pentru Națiunile Unite, din Republica Socialistă România, marți după-amiază a avut loc în Capitală o ședință festivă consacrată împlinirii a două decenii de cînd Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului. Au participat cadre didactice din învătămîntul juridic superior, procurori, judecători, avocațl și alți lucrători din diferite sectoare ale activității juridice.Ședința a fost deschisă de președintele Asociației juriștilor, Ste- iian Nițulescu. Au luat apoi cuvîntul dr. docent Ion Vîntu — din partea Institutului de cercetări juridice al Academiei, prof. dr. docent Mihai! Ghelmegeanu — din partea Asociației pentru Națiunile Unite, și prof. dr. Ioan Ceterchi — din partea Asociației române pentru științe politice.Relevînd largul ecou internațional pe care l-a avut adoptarea Declarației de către O.N.U., vorbitorii au amintit acțiunile întreprinse de comitetele specializate ale Organizației. pentru promovarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, transformările social-politice petrecute în lume în ultimele două decenii, precum și problemele de a căror rezolvare este legată traducerea în fapt a înaltelor idealuri proclamate de Declarația Universală a Drepturilor Omului. Ei s-au referit, totodată, la eforturile pe care România — ca tară semnatară a Declarației — le-a depus și le depune, alături de alte state mem-

bre ale O.N.U., pentru triumful principiilor cuprinse în documentele care privesc apărarea drepturilor omului. Subliniind faptul că întreaga activitate constructivă ce se desfășoară în tara noastră este subordonată făuririi bunăstării materiale și spirituale a poporului, vorbitorii s-au referit, de asemenea, la aportul constructiv al României în cadrul O.N.U. și al diferitelor sale organisme, pentru crearea u- nui climat internațional de înțelegere și respect mutual între state, pentru statornicirea unor relații care să înlesnească înfăptuirea aspirațiilor întregii omeniri spre progres economic și social. Ei au relevat marele prestigiu pe care tara noastră și l-a cîștigat în lume, ca militantă pentru excluderea folosirii forței în rezolvarea problemelor internaționale litigioase, pentru respectarea dreptului sacru al tuturor popoarelor la independență și suveranitate. la o dezvoltare liberă pe calea progresului și civilizației.
★Numeroși studenți ai Universității „Al. I. Cuza“ din Iași au participat marți după-amiază la simpozionul organizat de Ateneul studențesc cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la adoptarea de către O.N.U. a Declarației Universale a Drepturilor O- mului. Cu același prilej, a avut loc o adunare și la Universitatea „Babeș- Bolyai" din Cluj. Au luat parte numeroși oameni de știință și cultură, cadre didactice, studenți. Expunerile au fost urmărite cu un viu interes. (Agerpres)

Spectacolele Teatrului 
Național din Praga

Cronica zilei viața internațională

Buzăul dispune în momentul de față de o solidă bază economică, de o industrie modernă, în plină dezvoltare. Urmează să se înfăptuiască proverbul „omul sfințește locul", pentru ca municipiul să aibă carte de vizită urbanistică de neconfundat, obiective turistice atractive, un crîng îmbietor nu numai prin poezia stejarilor multiseculari, ci și prin ingenioasa amplasare a unor dotări comerciale sau prin amenajarea unor locuri de agrement.Unui municipiu tînăr îi este utilă o infuzie de tinerețe, dacă se poate la scara întregii populații. Si o a- semenea tinerețe am întîlnit la Buzău în multe sectoare de activitate. In unele, ca la Fabrica de zahăr, de pildă, este vorba de tinerețe în sensul cel mai propriu al cuvîntulut Se poate vorbi astfel de anul I al Fabricii de zahăr din Buzău, în momentul de față cea mai mare de a- cest fel din țară : prelucrează 3 000 tone de sfeclă în 24 de ore, ceea ce se soldează cu saci de zahăr care umplu 30—33 vagoane. Fabrica se găsește în primul an de funcționare cu întreaga capacitate (performanță care trebuia atinsă în 1970 dar pe care buzoienii, grăbiți, au atins-o cu doi mai devreme) ; operatoarea Ioana Catargiu, în vîrstă de 18 ani, este în primul ei an de producție ; inginerul tehnolog Nicolae Neamțu, ceva mai... vîrstnic (are 23 de ani), se află de asemenea în primul an de carieră.Toți acești tineri și toată această tinerețe trebuie îndrumate să-și îndrăgească orașul, să-1 înfrumusețeze, să-i dea strălucire municipală. Este ceea ce și-au și propus și au reușit în bună măsură organele și organizațiile de partid locale, organizațiile sindicale și de tineret. Cu multă însuflețire au răspuns buzoienii chemărilor la muncă patriotică. Dînd dovadă de o nobilă înțelegere a sensului acestei activități, de spirit cetățenesc și dragoste pentru casa și grădina lor (fiindcă în zona aceasta este orașul), locuitorii au prestat pînă la 15 noiembrie un număr dubiu de ore de muncă de- cît cel prevăzut.Pe temelia economică existentă, cu participarea largă a cetățenilor se pot edifica și instituții, se pot plămădi și concepții noi. Rămasă în urmă este, în momentul de față,

rețeaua comercială, a cărei dezvoltare ține foarte greu pasul cu cerințele populației. Suprafețele de desfacere a mărfurilor sînt învechite și puține, aprovizionarea și mai ales depozitarea se fac în condiții deosebit de grele. Dacă cetățeanul nu găsește lîngă el mărfuri care să-1 atragă, pleacă să-și cheltuiască banul în altă parte. Astăzi pleacă după o cumpărătură, mîine după alta și astfel, treptat, începe să-1 încerce gîndul de a pleca de tot. Din acest punct de vedere trebuie să recunoaștem că Buzăul mai este încă privit, chiar de către unii localnici

După două spectacole cu ,.Casa Bernardei Alba" de Federico Garcia Lorca, Teatrul Național din Praga a prezentat marți seara, în sala Operei Române, un spectacol cu o piesă cehoslovacă : „Din viața insectelor" de frații Capek. Această piesă în trei acte, cu prolog și epilog, inspirată din lectura lucrărilor cunoscutului entomolog francez H. Fabre, este o alegorie bogată în semnificații morale, biciuind diferite moravuri sociale pe baza unor exemple luate din viața insectelor.Spectacolul teatrului praghez, a cărui premieră a avut loc în 1965, prezentat cu succes în Cehoslovacia ca și în diferite festivaluri și turnee peste hotare, este pus în scenă de Miroslav Machacek, artist emerit, împreună cu pictorul scenograf Josef Svoboda, artist al poporului, regizorul a realizat o montare în care decorul, muzica, pantomima contribuie deopotrivă la sublinierea ideilor majore ale piesei. La aceasta își aduc contribuția și actori de frunte ai scenei pragheze : Ladislav Pesek, Jirina Lejbalova, Behus Zahorsky.
E9 E9 H li O ® Eitru că, cercetînd afișul buzoian al stagiunii curente, constatăm perindarea pe aici a unor colective, fără îndoială valoroase, ca cele ale teatrelor „Nottara", „Giulești", „Dela- vrancea" din București, a filarmonicii din Ploiești, a teatrelor dramatice din Brașov, Piatra Neamț, Botoșani, a unor teatre de estradă. Spectatorii municipiului Buzău au putut vedea în actualul sezon piese de Delavrancea, Tudor Mușatescu, Horia Lovinescu, Aurel Baranga și este bine că teatrele le oferă cu generozitate prilejul unor contacte cu dramaturgia originală.

Stanislav Neuman, artiști al poporului, Marie Vasova. Jirina Petro- vicka, Eduard Kohout, Martin Ruzek, Jaroslav Maryan, Josef Gruss, Frantisek Filipovsky, Vladimir Leraus, artiști emeriti, și alții, precum și membri ai ansamblului de balet al teatrului. Muzica este semnată de Zdenek Liska, textele cîntecelor de Pavel Kopta. costumele de Jak Ska- licky, iar coregrafia de Pavel Smok. întreaga parte muzicală a spectacolului a fost susținută de o formație orchestrală condusă de Karel Kraut- gartner, artist emerit.In asistența prezentă la spectacol se aflau Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe, Mihnea Gheorghiu, prim-vicepreșe- dinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, precum și Karel Kurka, ambasadorul R.S. Cehoslovace la București, și alți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră. (Agerpres)
El il o @ n ovia". La Buzău au Jucat Matei Millo și Constantin Nottara și publicul venea la teatru. La Buzău cînta Nicolae Leonard și publicul îl asculta cu sufletul la gură.Publicul trebuie nu numai educat ci și atras, și atras... atractiv, nu lăsîndu-se un teanc de bilete pe biroul cutărui „cultural" inert, care uită de ele și-și reamintește la chenzină, sau printr-un afișaj defectuos, tardiv, sau prin lipsă de afișaj etc.O valoroasă inițiativă despre care ne-a vorbit tov. Vasile Negoescu, prim-secretar al Comitetului municipal de partid, președinte al con

UN MUNICIPIU IN ANUL 1

născuți și crescuți acolo, ca un oraș de pasaj, ca o trambulină spre Ploiești și spre București. La aceasta contribuie și ambianța culturală care este încă departe de exigențele unui municipiu. In prezent complexele probleme ale climatului spiritual al municipiului apasă mult prea mult pe umerii formațiilor de amatori și pe cele... ’două cinematografe (dintre care unul improvizat într-o sală improprie).Este adevărat că inițiative locale au ajuns să aducă unele îmbogățiri a- cestui climat, dar el este încă incapabil să satisfacă pretențiile firești ale oamenilor. Ziarul „Viața Buzăului" a declanșat o campanie pentru asigurarea unei stagiuni cvasi-perma- nente propunînd în acest scop contracte cu teatre din Capitală și din alte centre. Unii factori locali de resort au socotit lucrul acesta imposibil și s-au hotărît foarte greu să acționeze, nu înainte de a cocheta cu demisiile. Totuși inițiativa a început să-și arate roadele și, de la deschiderea stagiunii, orașul este vizitat lunar de patru—cinci formații teatrale profesioniste. Cadrul organizatoric s-a creat, urmează să se efectueze saltul spre mai mult, mai sus, mal bine. Spunem aceasta pen-

Dar, căci există un dar : de ce nu ajung la Buzău (o oră și trei sferturi cu trenul, două ore cu mașina) Teatrul Național „I. L. Cara- giale". Teatrul „Lucia Sturdza Bu- landra". Teatrul Mic, Teatrul de Comedie 1Dar, căci există și un al doilea dar: de ce nu se transportă, în municipiu cel puțin, piesele cele mai valoroase și actorii cei mai de prestigiu ? Aceasta însă este o chestiune ce ține și de exigenta factorilor locali, care pot refuza spectacole mediocre și artiști de umplutură, dar în primul rînd de forurile centrale, respectiv de C.S.C.A., care ar putea îndemna teatrele spre o activitate de turneu mai susținută și la nivelul artistic cel mai înalt.Dacă din punct de vedere teatral orașul are o anumită viață, alte do- menii de cultură sînt foarte anemic reprezentate. Cultura plastică este ca și inexistentă, iar cea muzicală se înfăptuiește la minimă rezistentă. Se spune, și nu fără temei, că u- nele arte sînt mai greu accesibile. Dar gustul artistic poate fi educat oriunde, nu numai în București. Doar la Buzău, pe timpuri, a răsunat vioara lui George Enescu. și publicul umplea la refuz sala „Molda-

siliului popular, este aceea a înno- dării legăturilor cu unii dintre fiii Buzăului aflați în diferite locuri din țară. Rezultatele obținute sînt îmbucurătoare : unii dintre aceștia au început să vină acasă pentru a contribui, prin specialitatea și munca lor, la progresul municipiului. O familie de arhitecți s-a stabilit de cîteva luni la Buzău, venind de la Bacău. După ei mai sosesc și alții. Anul trecut erau în oraș numai doi arhitecți, anul viitor vor fi șapte.— Ce v-a determinat să reveniți în Buzău ? am întrebat-o pe tînăra arhitectă Liana Ciorcilă.— Convingerea că municipiul are frumoase perspective de dezvoltare.— Care sînt impresiile de pînă acum ?— Ca să tiu sinceră, pentru început mă simt cam dezamăgită : un spectacol bun găsești tar, o filarmonică nu avem ; ai vrea să mergi într-un local civilizat, într-un bar plăcut, intim, îmbietor — nu le găsești.— Nu vă simțiți datoare să întreprindeți și dv. ceva pentru ridicarea municipiului ?— Ba da, șl chiar încercăm înjghebarea aici a unei filiale a Uniunii Arhitecților. Dorim să ne

Marți după-amiază s-a înapoiat în y Capitală delegația Consiliului Cen- ' trai al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Ion Preoteasa, secretar al Consiliului Central, care a făcut o vizită în Chile, Argentina. Ecuador și Venezuela.Delegația a participat la lucrările celui de-al V-lea Congres al Centralei unice a oamenilor muncii din Chile (U.C.T.C.H.) și a purtat convorbiri cu conducători ai centralelor sindicale din țările vizitate.In cadrul convorbirilor a avut loc un'schimb de păreri cu privire la activitatea sindicatelor din România și din țările respective, precum și la posibilitățile de dezvoltare a relațiilor bilaterale, în interesul întăririi unității și solidarității sindicale internaționale.
★In cadrul unei festivități care a a- vut loc la rectoratul Universității din București, marți la amiază, ambasadorul R. P. Polone la București, Ja- 1 romir Ocheduskzo, a oferit acestei instituții de învățămînt cele peste 1 000 de tratate științifice și cărți de literatură prezentate în expoziția de carte poloneză deschisă la București.Prof. dr. docent Jean Livescu, rectorul Universității, a mulțumit călduros pentru donația făcută.
★Sub auspiciile Consiliului general A.R.L.U.S. și Consiliului Național al Organizației Pionierilor, la Palatul Pionierilor din București a fost inaugurată marți o expoziție de carte sovietică pentru copii. La această manifestare, care face parte din acțiunile consacrate Săptămînii literaturii sovietice pentru copii, au fost prezenți reprezentanți ai A.R.L.U.S., Consiliului Național al Organizației Pionierilor și ai I.R.R.C.S., scriitori, redactori șefi ai presei pentru copii, reprezentanți ai Editurii Tineretului, cadre didactice, pionieri. Au fost de față I. S. Ilin, ministru consilier al ambasadei sovietice la București, și alți membri ai ambasadei.Expoziția cuprinde lucrări ale scriitorilor sovietici pentru copii și tineret, desene, ilustrații de carte și obiecte de artizanat executate de copii sovietici. în a doua jumătate a lunii decembrie, la Moscova va fi inaugurată o expoziție asemănătoare care va cuprinde cărți și tipărituri pentru copii și tineret, realizate de scriitori români.
★Incepînd de marți sediul agenției economice a ambasadei R. S. Ceho- I slovace din București, din str. Oțe- tari nr. 3, găzduiește o expoziție a publicațiilor tehnice și de obiecte de reclamă, organizată de agenția de publicitate „Rapid" din Praga.
★Membrii delegației Comitetului guvernamental pentru problemele turismului din Republica Socialistă Cehoslovacă, condusă de Jindrich Uher. președintele Comitetului. însoțiți de N. Bozdoc, președintele Oficiului Național de Turism, au vizitat în cursul zilei de marți stațiunile de pe litoral.
★Marți după-amiază, în sala Ateneului Român au luat sfîrșit lucrările simpozionului „Cercetarea știin- ( țifică și acțiunea cultural-educativă pentru adulți". Șeful diviziei- pentru educația adulților din Secretariatul UNESCO, Paul Lengrand. care a vorbit apoi, a apreciat în mod deosebit desfășurarea și rezultatele a- cestei importante manifestări științifice.

Plenara Uniunii 
Arhitecților„Preocupările actuale în realizarea I ansamblurilor urbane", se intitulează ! tema luată în discuție de plenara Uniunii Arhitecților ale cărei lucrări s-au deschis marți seara. Numeroși arhitecți din Capitală și din direcții ' municipale și județene din țară dez- ; bat o serie de probleme importante > ale arhitecturii urbanistice, cum sînt integrarea ansamblurilor în contextul urban, posibilitățile și condi- ; țiile pe baza cărora urmează să se renoveze și să se extindă un mare număr din orașele tării, imprimarea ; unei personalități proprii noilor ansambluri și păstrarea și accentuarea, în același timp, a specificului local.(Agerpres)

@ @ O @exercităm profesia, să facem arhitectură, nu numai reparații, și să trăim un climat de dezbateri profesionale, de lămurire a unor probleme de creație.Ideea ni se pare cu totul demnă de a fi susținută de către cei în drept. Exemplul arhitecților poate fi urmat și de alte categorii de profesioniști. Apariția unor cercuri de intelectuali inimoși, interesați de destinele culturii din orașul lor, valorificarea patrimoniului muzeistic local, desfășurarea unei activități sistematice de educare estetică a publicului, ar contribui, desigur, la lărgirea sferei de preocupări a cetățenilor. ar răspunde în mod mai variat cerințelor atît de diverse ale locuitorilor unui municipiu.Ziarul „Viața Buzăului" a inițiat o dezbatere pe tema climatului spiritual al orașului, la care apoi au participat spontan intelectuali, aducînd sugestii și propuneri concrete extrem de utile. Ele vor trebui selecționate și avute în vedere în mod eșalonat, în funcție de posibilitățile viitoare. Și asemenea posibilități nu vor întîrzia să devină realități. In anul 1969 va începe construcția mai multor obiective : o casă de cultură a sindicatelor cu o capacitate de 700 locuri, cu un bar și un club, un cinematograf cu 500 locuri, un hotel turistic cu restaurant și bar, se va termina casa de cultură din zona industrială a orașului.Există ideea ca Palatul comunal, frumoasa clădire septuagenară care domină centrul municipiului, să fie transformat în palat al culturii. Excelentă idee, dar cu un amendament : dacă va prinde viață, atunci clădirea să nu devină un adăpost pentru birourile funcționarilor culturali, ci încăperile ei să fie destinate expozițiilor. întîlnirilor cuRural- ștlințifice, serilor muzicale, recitalu- ; rilor unor virtuoși.Unul dintre interlocutori își exprima speranța că în cinci ani Buzăul va atinge, și sub raportul vieții cul- tural-spirituale. pragul înalt pe care l-a atins baza sa industrială. Poate însuflețirea celor care trăiesc și muncesc aici și sprijinul mai substanțial al unor foruri și instituții centrale vor determina o apropiere a acestei împliniri atît de mult do- 1 
rite.

Sesiunea 
SupremMOSCOVA 10 — Corespondentul Agerpres. N. Cristoloveanu. transmite : Marți dimineața a început la Kremlin cea de-a 5-a sesiune a Sovietului Suprem al U.R.S.S.. al celei de-a 7-a legislaturi. Sesiunea dezbate probleme privind planul de dezvoltare a economiei naționale și bugetul de stat al UR.S.S. pe anul 1969, proiectul bazelor legislației funciare a U.R.S.S. și republicilor unionale, constituirea comisiilor permanente pentru tineret ale Sovietului Uniunii și Sovietului Naționalităților.Nikolai Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S., a prezentat proiectul planului de dezvoltare a economiei naționale a tării pe 1969 și a raportat rezultatele preliminare ale anului în curs. El a arătat că în anul care se încheie, venitul național va crește cu 7,2 la sută. Volumul producției industriale va spori cu 8.3 la sută. Raportorul a subliniat că întreprinderile care au trecut la noul sistem de planificare și stimulare economică au obtinut o îmbunătățire a indicilor de bază. în acest an. producția globală a agriculturii atinge nivelul cel mai înalt din întreaga istorie a tării. Tre- cînd la sarcinile de plan pe 1969, Baibakov a arătat că se prevede o creștere generală a producției industriale

Sovietului 
U. R. S. S.cu 7,3 la sută ; producția mijloacelor de producție va crește cu 7.2 la sută, iar producția mijloacelor de consum — cu 7,5 la sută. Volumul producției agricole globale va crește cu 6.1 la sută. Programul investițiilor capitale, a subliniat raportorul, urmărește, în primul rînd, ridicarea nivelului de trai al populației, dezvoltarea agriculturii, extinderea rapidă a industriei de automobile și a altor ramuri ale construcției de mașini. Ca și pînă acum, fonduri importante se prevăd să fie investite în construcția de locuințe. Se prevede creșterea venitului național cu 6.5 al sută, sporin- du-se totodată partea destinată consumului. In raport se arată că se îndeplinește nesatisfăcător planul de introducere a tehnicii noi. că va trebui acordată o mai mare atenție îmbunătățirii calității produselor și lichidării rămînerii în urmă în îndeplinirea planurilor de construcții capitale. Proiectul planului pe anul 1969 tine seama de necesitățile colaborării economice a U.R.S.S. cu țările comunității socialiste. Totodată, el prevede lărgirea comerțului exterior sovietic cu țările în curs de dezvoltare. Vor căpăta o nouă dezvoltare legăturile economice cu țările capitaliste dezvoltate. Schimbul de mărfuri al U.R.S.S. cu întreaga lume va crește cu 5,7 la sută.

VOLTA SUPERIOARA:

OBIECTIVELE 
PROGRAMULUI ECONOMIC
Pentru prima dată de 

la proclamarea inde
pendentei Republicii 
Volta Superioară bufe
tul țării pe ultimul 
exercițiu financiar a 
fost excedentar.^ Pentru 
anul acesta se 'prevede 
ca veniturile să fie mai 
mari decît cele prece
dente cu 1852 milioane 
franci. Guvernul vol- 
tian a renunțat la îm
prumuturile străine. Ca 
urmare a echilibrării 
situației financiare au 
fost micșorate unele 
impozite, contribuind 
în felul acesta la creș
terea nivelului de trai 
al populației.

Pentru accelerarea 
dezvoltării economice 
guvernul de la Ouaga
dougou a întocmit anul 
trecut un program e- 
conornic pe patru ani, 
cat'e urmează să expire 
în 1970. Programul pre
vede construcția unor

importante obiective e- 
conomice, precum și 
sporirea producției a- 
gricole și a creșterii 
animalelor. Primele re
zultate n-au întîrziat să 
apară. Producția de 
bumbac a fost anul 
trecut aproape dublă 
față de anul 1965, iar 
producția de arahide a 
crescut cu o treime.

In primăvara aceasta 
la Koudougou a fost 
pusă piatra de temelie 
a unei uzine textile care 
poartă denumirea de 
Voltx. Uzina va cu
prinde o filatură cu o 
producție de 900 de 
tone fire anual, o țesă- 
torie cu o capacitate de 
400 de tone anual și o 
imprimerie de țesături.

Paralel se lucrează la 
darea în exploatare a 
minei de magneziu din 
regiunea Tambao, din 
nordul țării. Potrivit 
ultimelor prospecțiuni,

zăcămîntul este evaluat 
la peste 6,9 milioane 
tone, avînd o concen
trație de 60 la sută. 
Pentru valorificarea a- 
cestei bogății se pre
vede construcția a două 
căi ferate cu o lungime 
totală de 693 km și 
cu perspective de ex
tindere în țările vecine 
— Mali și Niger. Ste
rilul rezultat din ex
ploatarea minereului 
va fi folosit la fabri
carea cimentului.

Toate acestea sînt 
cîteva jalonări care re
liefează preocupările și 
eforturile acestui tînăr 
stat african de a-și 
construi o economie 
viabilă, de a grăbi pro
cesul de dezvoltare și 
a asigura condiții mai 
bune de viață popu
lației.

A. B.

(Urmare din pag. I)

DEPUN MOTIVATE
La nașterea Pieței comune, unul din telurile acestei grupări economice vest-europene a fost și acela de a lega imensele resurse de materii prime ale Africii de economia țărilor occidentale. Bineînțeles, nu pentru a sprijini dezvoltarea economică a tinerelor state, ci pentru a spori resursele de profit ale trusturilor, pentru a da acestora din urmă posibilitatea de a-și extinde și mai mult sfera afacerilor ultrarentabile. Tratatul de la Roma a consfințit asocierea a 18 state africane, de la Dakar și pînă la lacul Tanganica, însumînd o suprafață de 11 milioane km p la teritoriul de peste 10 ori mai mic al celor șase state vest-europene. Concepută inițial pentru o perioadă de 5 ani, asocierea a fost apoi prelungită prin Convenția de la Yaoundâ, intrată în vigoare la 1 iunie 1964, cînd majoritatea statelor asociate își cîș- tigaseră independenta politică.In noul context politic. Convenția de asociere de la Yaoundâ a fixat colaborarea dintre „cei șase" și cele 18 state africane pe două axe principale . schimburile comerciale, pe baza aplicării unui regim preferențial reciproc, și ajutorul financiar. Cum se prezintă astăzi situația ?în virtutea regimului preferențial, statele asociate beneficiază de unele avantaje în sensul desfacerii produselor pe piețele vest-europene. Congo (Brazzaville), Mauritania, Togo. Coasta de Fildeș. Camerun, Congo (Kinshasa) au pătruns pe piețele R. F. a Germaniei, Italiei, Olandei. state cu care. în trecut, nu aveau relații comerciale deosebite.Cu toate acestea, în ajunul începerii negocierilor pentru „reînnoirea Convenției de la Yaoundâ", statele africane își manifestă neliniștea și nemulțumirea în legătură cu o serie de rezultate nefavorabile ale aplicării acestei convenții Astfel, balanța comercială a țărilor respective continuă să rămînă cronic deficitară, frînînd posibilitățile de progres economic. Comerțul dintre „cei șase" șl cele 18 state africane asociate a crescut începînd cu anul 1962, dar această creștere a fost. în ansamblu, mai puțin rapidă decît aceea a schimburilor membrilor Pieței comune cu celelalte țări în curs de dezvoltare. Comisia C.E.E. a încercat să explice această situație prin rațiuni de conjunctură.Independent însă de factorii con- juncrurali. există fenomene permanentizate, cu consecințe negative a- supra balanței comerciale a țărilor africane. Este vorba, în primul rînd de acțiunea „foarfecei preturilor" : „produsele pe care le importăm — arăta Falilou Kane, secretar general al Organizației comune africano- malgașă — devin în fiecare an mai scumpe. în timp ce produsele pe care le exportăm sînt cumpărate la prețuri care scad din an în an". Intr-adevăr. preturile produselor tropicale cunosc o scădere cronică. în 1958. prețul unei tone de banane exportate de Coasta de Fildeș era de 131,32 dolari, iar în 1965 a scăzut cu 34 la sută, ajungînd la 87.39 dolari. In aceeași perioadă. Camerunul a pierdut 5 la sută la prețul fiecărei tone de cacao exportată.

Așa se explică de ce Coasta de Fildeș pentru o tonă de cafea exportată. în 1958 a putut cumpăra 24 tone de ciment, iar în 1965 doar 18 tone ciment, ceea ce definește practic fenomenul de „deteriorare a raportului de schimb".Sumele acordate sub forma ajutorului de către „cei șase" țărilor a- fricane asociate în vederea compensării pierderilor înregistrate la exporturi de pe urma „foarfecii prețurilor" sînt insuficiente, și totodată ineficiente, deoarece se are în vedere efectul și nu cauza fenomenului. în acest sens s-ar impune o competitivitate sporită a produselor a- fricane, o creștere a productivității muncii, ceea ce se poate realiza numai pe calea industrializării. Or, după cum reiese dintr-un raport oficial, dat publicității la Dakar, din contribuția adusă în ultimii zece ani de țările membre ale Pieței comune la dezvoltarea economică a statelor africane asociate, o cotă de 48,8 la sută a fost destinată sectorului agricol și numai 1,3 la sută dezvoltării industriei. Faptul este relevant în ce privește scopul real al „ajutoarelor" : menținerea țărilor a- fricane ca furnizoare de materii prime ieftine și importatoare de mărfuri industriale. Iată de ce țările continentului negru, asociate la Piața comună, repun pe tapet, cu mai multă acuitate, vechiul deziderat: „comerțul pe baze echitabile este mai bun decît ajutorul". Prin aceasta, cele 18 state africane vor să iasă din ipostaza de „rude sărace" ale comunității vest-europene. dorind să așeze pe baze noi relațiile cu C.E.E. Astfel, țările asociate propun, între altele, crearea unui mecanism da susținere a prețurilor, ale cărui elemente le-ar putea constitui încheierea unor contracte pe termen lung cu țările C.E.E., menite să asigure desfacerea la preturi stabile a principalelor materii prime exportate sau instituirea unui regim special de „intervenție" în cazul unei scăderi grave de prețuri la anumita produse, ca bumbacul și oleaginoasele.Dorind să obțină avantaje mai substanțiale în cadrul viitorului acord de asociere, „cei 18“ înțeleg totodată să-și intensifice acțiunile de întărire a colaborării interafricane și lărgire a relațiilor cu celelalte țări ale lumii, parale] cu valorificarea cît mal deplină a propriilor resurse, în scopul dezvoltării lor economice.Trusturile din țările „micii Europe" nu privesc cu ochi buni intențiile „asociaților" de ocupare a unor poziții mai bune și, de aceea, se pronunță, în general, împotriva oricărei modificări a Convenției de la Yaoundâ. După cum arăta ziarul londonez „Comment" : „Principalele trusturi care domină în majoritatea țărilor Pieței comune sînt aceleași care exploatează resursele economice ale Africii și care tind zilnic să-și lărgească aici influența".In aceste condiții, este de așteptat ca rundele de negocieri ce urmează să se desfășoare la Bruxelles între „cei șase" și țările asociate pe tema organizării schimburilor reciproce economice, comerciale și financiare, după scadenta Convenției de la Yaoundă, să se caracterizeze printr-un ton destul de încins.



viața internațională
PREGĂTIRI 
PENTRU 
CONFERINȚA 
CVADRIPARTITĂ 
ÎN PROBLEMA 
VIETNAMEZĂ

La șapte luni de la începerea 
convorbirilor americano—noră- 
vietnameze de la Paris, calea 
spre o conferință în patru pen
tru . reglementarea problemei 
vietnameze pare să fi fost de
blocată de o serie de obstacole. 
In urma anunțării oficiale a 
încetării bombardamentelor a- 
mericane asupra teritoriului 
R. D. Vietnam s-au deschis 
perspectivele unor discuții de 
fond, cu participarea tuturor 
părților interesate. Un princi
pal obstacol — absența delega
ției administrației de la Saigon — a fost deja înlăturat; dele
gația Saigonului, condusă de 
ambasadorul Lam și avînd ca 
consilier politic special pe vice
președintele Ky (care va super
viza activitatea delegației sale, 
fără a participa la conferință) 
a sosit duminică la Paris, după 
numeroase ezitări și tergiver
sări. In aceste zile au avut loc o serie de consultări între re
prezentanții R. D. Vietnam și 
ai S.U.A. Intre altele, s-a că
zut de acord ca conferința să-și 
desfășoare lucrările tot la hotel 
„Majestique" din Avenue Kle
ber ; limbile oficiale vor fi en-

ITALIA CIPRU

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS 

DE LA AL. GHEORGHIU

gleza șl vietnameza, iar ca lim
bă de lucru franceza; fiecare 
delegație va avea dreptul la 
cuvînt; delegațiile vor fi for
mate din 5—6 membri.Deși condițiile obiective pen
tru deschiderea oficială a con
ferinței mult așteptate sînt în
trunite, începerea ei este totuși 
întîrziată. Principalele dificul
tăți par a gravita în jurul unor 
chestiuni de procedură. Una 
dintre ele are însă o pronun
țată valoare politică. Este vorba 
de forma mesei la conferință. 
Ce formă anume ar trebui ea să 
aibă ? Este o problemă care în 
realitate vizează statutul dele
gațiilor. Pentru R. D. Vietnam 
și F.N.E. această conferință este 
cvadripartită, așa cum s-a con
venit anterior, deci fiecare din
tre delegații trebuie să aibă un 
statut independent. Ele trebuie 
să ia loc la o masă pătrată.

Pe de altă parte, reprezen
tanții administrației de la Sai
gon, împărtășind teza america
nă, vorbesc despre numai 
„două părți” la conferință, 
deși în realitate sînt pre- 
zenți patru interlocutori. In 
consecință, el cer ca convorbi
rile să aibă loc în jurul unei 
mese dreptunghiulare, la care 
să fie așezați față în fată sai- 
gonezii și americanii, pe de o parte, iar nord-vietnamezii și 
F.N.E. de cealaltă parte. Prin 
acest artificiu procedural se în
cearcă de fapt integrarea dele
gației F.N.E. în cea a R. D. 
Vietnam. La această problemă 
s-a referit din nou ieri purtă
torul de cuvînt al delegației 
F.N.E., care a reafirmat, în 
cursul unei conferințe de presă, 
dorința delegației sale de a lua 
parte la o conferință în patru. 
El a declarat că F.N.E. conduce și organizează lupta populației 
sud-vietnameze împotriva agre
siunii americane și că este com
petent să ia parte la soluționa
rea tuturor problemelor privind 
Vietnamul de sud.

Se apreciază că aceste ches
tiuni procedurale. nerezolvate 
încă, ar .mai putea întîrzia cu 
cîteva zile deschiderea confe
rinței cvadripartite. întrucît a 
mai rămas puțină vreme pînă 
la instalarea la Casa Albă a 
președintelui ales Nixon, ob
servatorii politici de aici consi
deră că la conferință nu vor 
putea fi abordate problemele de 
fond decît după 20 ianuarie.

IRLANDA DE NORD

Apel la încetarea 
tulburărilor

BELFAST 10 (Agerpres). — Pre
mierul Irlandei de nord, Terence 
O’Neill, a adresat la posturile de 
televiziune uji apel insistent de a 
se pune capăt tulburărilor care au 
cuprins țara in ultimele două luni. 
Aceste tulburări, a declarat el, au 
adus tara în „pragul haosului". 
După cum s-a mai anunțat, situația 
din Irlanda de nord este foarte în
cordată, datorită, pe de o parte, ri
valităților din sinul partidului unio
nist și al guvernului, pe de altă 
parte, ciocnirilor cu politia, prilejui
te de campania pentru drepturile ci
vile, desfășurată de minoritatea ca
tolică lipsită de drepturi politice șl sociale. Premierul nord-irlandez a 
amintit, totodată, o declarație a pre
mierului britanic Harold Wilson, din 
care rezultă posibilitatea unei inter
venții a parlamentului britanic, în 
cazul în care. Irlanda de nord „nu 
va putea face față problemelor ei".

Acord privind programul
viitorului guvernROMA 10 (Agerpres.) — Direcțiunile partidelor democrat-creștin, socialist și republican, care vor forma viitoarea coaliție de centru- stînga din Italia, au ratificat luni acordul realizat sîmbătă seara cu privire la programul guvernului. Din surse informate s-a anunțat că acest acord a constituit obiectul unor serioase rezerve din partea aripii de stînga a partidului socialist. Curentul condus de Ricardo Lombardi a pus la îndoială utilitatea pentru partidul socialist de a relua colaborarea cu celelalte

Intelectualii 
suedezi cer

oprirea cursei 
înarmărilor

STOCKHOLM 10 (Agerpres). 
— Timp de mai multe săptămîni 
în paginile celui mai mare co
tidian suedez, „Dagens Nyheter", 
a avut loc un schimb de mesa
je publice, în cadrul căruia intelectualii suedezi au atras a- 
tenția că înarmarea acaparează 
potențialuri umane șl materiale 
fantastice. In declarațiile lor, ei 
au făcut cunoscut că pericolul 
cursei înarmărilor nu constă 
numai în riscul unui conflict 
militar, ci și în împiedicarea 
dezvoltării mai rapide a ome
nirii, în special a lichidării 
flagelului foametei, care mai 
bîntuie încă în multe părți ale 
lumii. Oamenii de știință sue
dezi au lansat cu acest prilej 
un apel tuturor forțelor pro
gresiste din lume de a sprijini 
eforturile „pentru existenta în
tregii omeniri".

două partide ale coaliției, întrucît nu a fost luat nici un angajament precis din partea democrat-crești- nilor în ce privește reformele sistemului de pensii, a universității și a reexaminării unor probleme economice.Pe de altă parte, președintele Consiliului de Miniștri, Mariano Rumor, a fost primit luni seara de președintele Italiei, Giuseppe Saragat, pe care l-a informat despre desfășurarea tratativelor în vederea formării unui nou guvern. Potrivit agenției France Presse, în cercurile politice din Roma se consideră ca sigură numirea lui Pietro Nenni, președintele partidului socialist, în postul de ministru al afacerilor externe și crearea a trei noi ministere : informații, afacerilor europene și afacerilor regionale. Se apreciază că constituirea oficială a viitorului cabinet ministerial va avea loc pînă joi.
★Marți dimineața, la „Teatro delle Arti“ din Roma au început lucrările Adunării deputaților și senatorilor opoziției de stînga din Parlamentul italian, care analizează acțiunile ce trebuie întreprinse în prezent pentru a se răspunde cerințelor maselor populare ale muncitorilor și țăranilor, tineretului și femeilor. Organizată de către P.C.I., P.S.I.U.P., grupul independenților de stînga și mișcarea socialiștilor autonomi, această „adunare solemnă" după cum s-au exprimat unii vorbitori, își propune, totodată, să dezvolte și să intensifice acțiunile unitare ale reprezentanților forțelor de stînga, atît în parlament cît și în țară, să găsească formele și metodele cele mai corespunzătoare coordonării eforturilor întregii stingi, laice și catolice, în vederea realizării nevoilor vitale ale maselor muncitoare, să dea un conținut nou politicii interne și externe italiene.în încheierea lucrărilor a fost a- doptată o rezoluție în care se arată' că problema centrală este elaborarea unei politici de alternativă la orientarea de centru-stînga.

LIDERII CELOR DOUĂ

NICOSIA 10 (Agerpres). — în capitala Ciprului au fost reluate negocierile între liderul comunității ciprioților greci, Glafkos Cleri- des, și cel al comunității ciprioților turci, Rauf Denktash. Această nouă rundă de tratative are drept scop discutarea viitorului politic al Ciprului. Cu prilejul întrevederilor anterioare, cele două delegații au căzut de acord asupra necesității modificării actualei constituții a insulei.în cazul cînd discuțiile se vor încheia cu succes, ar urma să fie convocată imediat o conferință internațională cu participarea reprezentanților celor două comunități ale insulei și a celor trei puteri garante ale independenței Ciprului: Grecia, Turcia și Marea Britanie.Consiliul de Securitate a adoptat marți în unanimitate o rezoluție prin care mandatul forțelor O.N.U. în Cipru este prelungit cu încă 6 luni, adică pînă la 15 iunie 1969. Rezoluția invită părțile interesate să dea dovadă de moderație si să continue e- forturile în direcția găsirii unei soluții a problemei cipriote, avîndu-se în vedere actuala situație care favorizează aceste acțiuni.
ANIVERSAREA DECLARAȚIEI

DREPTURILOR OMULUI

Mesajul lui U ThantNEW YORK. — Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a adoptării Declarației universale a drepturilor o- mului, secretarul general al O.N.U., U Thant, a dat publicității o declarație în care a subliniat că a sosit timpul de a se întreprinde noi acțiuni pe plan internațional pentru a se asigura respectarea drepturilor omului și a libertăților individuale.

VIZITA IN R. ft

ă MINISTRULUI DE EXTERNE
AL ROMÂNIEI

BERLIN 10. — Corespondentul Agerpres, Șt. Deju, transmite: Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a sosit marți dimineața la Berlin, într-o vizită oficială, la invitația ministrului a- facerilor externe al ' R. D. Germane, Otto Winzer. în Gara Ostban- hoff, oaspeții au fost întîmpinați de Otto Winzer, Oskar Fischer, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ewald Moldt, ambasadorul R.D.G. la București, de- funcționari superiori ai Ministerului Afacerilor Externe și de alte persoane oficiale.Oaspeții au fost salutați, de asemenea, de ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Repu-
★în după-amiaza zilei de 10 decembrie, la Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Germane au început convorbirile oficiale dintre ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, și mi-nistrul afacerilor externe al R. D. Germane, Otto Winzer. Din partea R. D. Germane, la convorbiri participă, de asemenea, Oskar Fischer, locțiitor al ministrului afacerilor externe al R.D.G., Ewald Moldt, ambasadorul R. D. Germane în România, și alte cadre de conducere din M.A.E. Din partea Republicii Socialiste România participă ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în R.D. Germană, Nicolae Ghenea, și funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. Cei doi miniștri au avut un schimb de păreri în probleme referitoare la relațiile dintre cele două țări și în probleme internaționale.Marți seara, ministrul de externe al R. D. Germane a oferit la Casa de oaspeți a guvernului R. D. Germane un dineu în cinstea ministrului de

blicii Socialiste România în R.D.G., Nicolae Ghenea, membri ai ambasadei și ai reprezentanței economice române.în drum spre Berlin, ministrul de externe, Corneliu Mănescu, a făcut un scurt popas luni seara la Praga. La Gara centrală din capitala cehoslovacă, el a fost salutat de Jan Busniak, adjunct al ministrului afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, precum și de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. Au fost prezenți Ion Obradovici, ambasadorul Republicii Socialiste România la Praga, și membri ai ambasadei, precum și membri ai Ambasadei R. D. Germane din Praga.
★externe român. Cu acest prilej, cei doi miniștri au rostit toasturi. Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

PREJm
NOBELPE ANUL 1968
STOCKHOLM 10 (Ager

pres). — Regele Gustav al 
VI-lea al Suediei a înmînat 
marți, în cadrul unei cere
monii desfășurate la Pala
tul Concertelor din Stock
holm, premiile Nobel unora 
dintre laureații pe anul 
1968. Scriitorul japonez Ya- 
sunari Kawabata (premiul 
Nobel pentru literatură), 
profesorul american Luiz 
Alvarez (fizică), profesorul 
american Lars Onsager 
(chimie) ți savanții ameri
cani Robert Holley, Gobind 
Khorana și Marshall Niren
berg (medicină) au primit 
diplomele de laureați și cite 
o medalie de aur cu efigia 
lui Alfred Nobel, fondatorul 
celebrului premiu.

★
La Universitatea din Oslo 

a avut loc ceremonia lumi
nării premiului Nobel pentru 
pace pe anul 1968 profeso
rului francez Rene Cassin, 
pentru contribuția adusă la 
formularea principiilor cu
prinse în Declarația dreptu
rilor omului.

agențiile de presă transmit:

Pakistan. — Opoziția continuă 
demonstrațiile pentru elibera
rea reprezentanților săi ares
tați recent. în fotografie : ma
nifestării pe străzile orașului 

Rawalpindi

Ambasadorul Statelor 
Unite în Franța a înmînat 
președintelui de Gaulle 
doua mesaje, unu] din Partea președintelui Johnson și celălalt din partea președintelui ales al S.U.A., Richard Nixon. Nu a fost dezvăluit conținutul celor două mesaje.

0 întîlnire a grupului de 
lucru A.E.L.S.-Iugoslavia a avut loc la Geneva, anunță agenția Taniug. Au fost discutate probleme privind dezvoltarea comerțului exterior și a colaborării economice reciproce, a fost apreciată în mod pozitiv colaborarea de pînă acum dintre Iugoslavia și țările membre ale A.E.L.S.

în Sierra Leone au avut 
10C noi CiOCniri între Partizanii unor grupuri politice diferite. Incidentele cele mai puternice s-au înregistrat în trei orașe situate în apropierea capitalei, Portloko, Lungui și Hyt- chumle.

FURT SENZAȚIONAL 
LA TOKIO

TOKIO 10. — De la corespon
dentul Agerpres, FI. Țuiu: Cel 
mai mare furt înregistrat 
vreodată în Japonia a fost co
mis marți la Tokio, în plin cen
trul capitalei. într-o manieră 
îndrăzneață, ce nu dă prea mari 
speranțe poliției că va depista 
autorul. îmbrăcat într-o unifor
mă de agent de poliție, gangste
rul a oprit o mașină blindată 
ce transporta peste trei sute de 
milioane de yeni, sub pretextul 
că s-ar fi primit o sesizare des
pre existența unei bombe as
cunse la bordul autovehiculului, 
înspăimântați, șoferul și escor
ta l-au lăsat pe „polițist" să-și 
asume „riscul" de a controla 
interiorul mașinii și de a o 
conduce într-un loc unde ex
plozia bombei nu ar fi repre
zentat un pericol. $i dus a fost. 
Iar în acest timp. 1 000 de ma
șini ale politiei răspîndite în- 
tr-un oraș de ll milioane de 
locuitori îi caută urmele.

Intensă activitate
diplomatică

in Orientul Apropiat ture-

făcu- leru- „Mă ame- acum

politice iorda- urmează să la Stockholm, va pleca la
Majoritatea agențiilor de presă relevă faptul că după incidentele is- raeliano-iordaniene de săptămîna trecută, care au făcut să crească tensiunea în Orientul Apropiat, a intervenit o oarecare acalmie, atenția generală fiind concentrată asupra activității diplomatice desfășurate în această regiune de trimisul special al secretarului general al O.N.U., Gunnar Jarring, și de William Scranton, emisarul președintelui ales al S.U.A., Nixon.Se știe că Gunnar Jarring, al cărui mandat expira la 30 noiembrie, și-a continuat misiunea și după această dată, avînd întrevederi succesive cu miniștrii de externe ai Israelului, R.A.U. și Iordaniei. El a încercat să obțină u- nele lămuriri cu privire la felul în care țările a- rabe și Israelul soluționarea crizei Orientul Apropiat, ma etapă a noiiîncercări de mediere s-a încheiat duminică, după întrevederile avu-

te cu principalele personalități niene. El sosească de undeMoscova pentru a-șl re-
al secretarului general al O.N.U. și-a exprimat dorința de a-și continua activitatea. „Intenționez să invit părțile la o nouă serie

W. Scranton : E IMPORTANT SĂ SE IA 
ÎN CONSIDERAȚIE INTERESELE TUTUROR 

ȚĂRILOR DIN REGIUNE

văd din Ulti- sale
lua iuncfia de ambasador. Deși o serie de observatori politici consideră că pentru apropierea pârtilor aflate în conilict vor trebui depășite numeroase dificultăți, trimisul special

Un purtător de cuvînt oficial ai R. P.
Chineze 3 f°st împuternicit să protesteze cu hotărîre împotriva provocărilor și atacului la care au fost supuse la 5 decembrie vase de pescuit chineze din partea a două nave de război americane în apele internaționale, la vest de portul Paso de pe Insula Hainan. Acesta constituie un act de sabotare a pescuitului în apele internaționale și o amenințare pentru viața pescarilor chinezi, o gravă provocare împotriva Chinei, se spune în declarația purtătorului de cuvînt. (China Nouă).

Autoritățile rasiste rhodesiene au fost 
nevoite să comute sentința de condamnare 
Ia moarte 3 unvt* nurn^r de 25 de africani în închisoare pe viață, ca urmare a protestelor opiniei publice mondiale.

In capitala niponă a avut loc festivitatea 
de închidere a cursului de limba română, 
cu prilejul căreia Shiro Suzuki, secretarul general al Asocia
ției de prietenie japono-română — sub auspiciile căreia 
a fost organizat cursul, a înmînat premii absolvenților. Pro
fesoara cursului a fost Michiko Vodă, sub îngrijirea căreia 
s-a tradus în limba japoneză romanul „Răscoala" de Liviu 
Rebreanu.

Convorbirile dintre delegațiile Indiei și 
Pakistanului cu Pdvire la construirea barajului Farakka, de pe fluviul Gange, au început luni la Delhi. Construirea acestui baraj, menit să asigure aprovizionarea cu apă a orașului indian Calcutta, constituie obiectul unei dispute între cele două țări, deoarece guvernul pakistanez consideră că realizarea proiectului va aduce prejudicii sistemului de irigare a regiunii răsăritene a Pakistanului.

„Cei șase“ 
între concesii 

și reticente
începutul acestei săp

tămîni de decembrie a 
marcat o precipitare a lu
crărilor din „cartierul 
general” al Pieței comune 
de la Bruxelles.

Luni și marți a avut 
loc reuniunea Consiliului 
ministerial al C.E.E. Pro
blema centrală abordată 
a fost, așa cum era de 
așteptat, examinarea unor 
noi posibilități de apropi
ere între țările candidate 
la Piața comună și „cei 
șase". Consiliul minis
terial a convenit marți a- 
supra unui acord privitor 
la procedura de dezvolta
re a cooperării tehnologi
ce și a altor modalități de 
cooperare între „cei șase" 
și țările care și-au depus 
candidatura pentru primi
rea în Piața comună. In
tre altele, acest acord pre
vede inițierea unor studii 
cu privire la cooperarea 
tehnologică și ținerea ul
terioară a unei conferințe

ministeriale a țărilor inte
resate, care să se ocupe de 
măsurile care urmează a 
fi adoptate în domeniul 
acestei colaborări.

In același timp, s-au 
desfășurat și lucrările mi
niștrilor agriculturii ai 
„celor șase", în cadrul că
rora a fost dezbătut „pla
nul Mansholt" destinat să 
rezolve în perspectivă 
problema surplusului de 
produse agricole de pe 
piața celor șase și să ren
tabilizeze producția agri
colă din Piața comună. 
Planul prevede în esență 
ca populația agricolă a co
munității să se reducă în 
următorii 12 ani cu 3,8 mi
lioane, adică aproape la 
jumătate. Prețurile comu
ne la produsele agricole 
nu vor trebui să crească 
atît timp cît cererea nu 
va fi egală cu oferta, pen
tru a se evita formarea 
unor excedente de produ
se agricole.

6. Beregovoi 
despre zborul său 

în Cosmos

„Proprietarul spune că totul va fi în ordine dacă 
nimeni nu va tuși sau strănuta...'

(„New Statesman"—Londra)

și „Voshod". dispunînd 
de posibilitatea efec
tuării unor zboruri 
complet automate, cu 
și a zborurilor fără 
ajutorul centrelor te
restre de dirijare.

Gheorghi Beregovoi 
subliniază că detaliile 
zborului său au fost 
pregătite simultan și 
de alți piloti-cosmo- 
nauți. „Aceștia, scrie 
el, erau pregătiți ca și 
mine. Unul din ei a- 
parținea primului grup 
al lui Gagarin de cos- 
monauți. Este posibil că într-un viitor a- propiat tara îi va cunoaște numele legat de unul din noile zboruri cosmice".

MOSCOVA 10 (A-
gerpres). — Ziarul 
„Pravda" a publicat 
amintirile pilotului 
cosmonaut, general- 
maior de aviație 
Gheorghi Beregovoi, 
care a efectuat un 
zbor în Cosmos la 
bordul navei cosmice 
„Soiuz-3“. Cosmonau
tul sovietic. în vîrstă 
de 47 ani. afirmă că 
pentru selecționarea 
celor care urmează să 
efectueze zboruri ex
traterestre. vîrsta nu 
este un impediment. 
Referindu-se la nava 
„Soiuz-3" cu care a 
zburat, autorul arată 
că aceasta este prin
cipial nouă față de 
cele de tip „Vostok"

misiunea lui William Scranton. Trimisul special al lui Nixon, care a efectuat o călătorie de informare la Teheran, Beirut, Amman, Cairo și Ierusalim, urmează să se reîntoarcă astăzi la Washington, unde va prezenta un raport președintelui ales al S.U.A. într-o declarație tă luni presei la salim, el a spus : aștept ca politica ricană să fie deînainte mai echilibrată. Este important ca Statele Unite să ia în considerație interesele turor (ărilor din■ giune". El a declarat că, după părerea sa, există destule șanse pentru reglementarea pașnică a diferendelor dintre statele arabe și Israel. Cele mai bune mijloace de soluționare a acestor diferende — a spus el — sînt aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate 22 noiembrie 1967 sprijinirea misiunii misului special al cretarului general O.N.U., Gunnar Jarring.
N. L.

dinȘi tușeai
de discuții la jumătatea lunii ianuarie, pentru a le da timp de gîn- dire și o examinare a- profundată a pozițiilor lor respective" — a declarat el zilele acestea.Marți a luat siîrșit și
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