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STRUCTURA CONSUMULUI ȘI EVOLUȚIAinte
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNÎȚl-VĂ!

Conf. univ. dr 
Mircea BULGARU 

director general adjunci al Direcției
Centrale de Staiisticâ

muncii, în utilizarea mai resurselor economice și se exprimă în modul concentrat în creșterea

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Miercuri 25 decembrie 1968 8 PAGINI 40 BANI

Hotărire a Secretariatului C.C. al P.C.R
privind desfășurarea întrecerii pentru

depășirea sarcinilor planului pe anul 1969
Secretariatul Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român a 
analizat chemările la întrecere a- 
dresate de conferințele organizați
ilor de partid ale municipiului 
București și județului Timiș, de 
Institutele de cercetări și proiec
tări din sectorul 7 al Capitalei, 
tuturor organizațiilor județene de 
partid, institutelor de cercetări și 
proiectări, tuturor oamenilor mun
cii din țara noastră pentru intensi
ficarea eforturilor în vederea de
pășirii sarcinilor planului de dez
voltare a economiei naționale pe 
1969 — an de mare importanță 
pentru înfăptuirea cincinalului, a 
prf* "ramului elaborat de Con- 

' ?. .................... .. .......................

greșul al IX-lea și de Conferința 
Națională.

Secretariatul C.C. al P.C.R. a 
luat act cu satisfacție de ecoul 
profund produs de aceste chemări 
în rîndul întregului nostru popor, 
care se pregătește să întîmpine cu 
realizări remarcabile cea de-a 25-a 
aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al X-lea al P.C.R.

Organizațiile județene de par
tid, institute de cercetare și pro
iectare au răspuns cu entuziasm 
chemărilor la întrecere, luîndu-și 
angajamente concrete pentru rea
lizarea unor producții industriale 
suplimentare, pentru ridicarea e- 
ficienței economice a activității

întreprinderilor, pentru creșterea 
producției agricole vegetale și a- 
nimale și ridicarea rentabilității 
unităților socialiste din agricul
tură, pentru sporirea aportului 
cercetării științifice la dezvoltarea 
economiei noastre naționale, la 
progresul întregii societăți.

Secretariatul C.C. al P.C.R. a 
stabilit ca Secția Organizatorică a 
C.C. al P.C.R. și Consiliul Econo
mic, precum și Consiliul Național 
al Cercetării Științifice să urmă
rească permanent și să prezinte 
periodic informări Secretariatului 
asupra modului cum se desfășoară 
întrecerea declanșată în întreaga

țară, cum se realizează angajamen
tele luate de organizațiile județene 
de partid și de institutele de cer
cetare și proiectare.

S-a hotărît, de asemenea, ca la 
sfîrșitul anului 1969 să se relateze 
public rezultatele întrecerii, evi- 
dențiindu-se organizațiile județe
ne de partid și institutele de cer
cetări și proiectări fruntașe.

Presei centrale și locale, radiou
lui și televiziunii le revine sarcina 
de a reflecta pe larg, în tot cursul 
anului, desfășurarea întrecerii și 
rezultatele obținute de oamenii 
muncii în depășirea sarcinilor pla
nului de stat.

VÎNZĂRILOR DE MĂRFURI LA SATE

1969 —AN HOTARITOR
AL CINCINALULUI

S g W rjWW H nasociala a țărănimii
Rezultatele importante obținute în sporirea producției și a productivității " *bună a umane cel mai venitului național, singurul izvor al acumulării și al fondului de consum. Acest lucru, evident, a permis înfăptuirea unui vast program de investiții în economia națională care, în cei trei ani ce au trecut din acest cincinal, au mobilizat fonduri de 155 miliarde lei, ceea ce depășește investițiile realizate în întreaga perioadă 1950—1960. Pe baza creșterii venitului național s-a asigurat și creșterea veniturilor oamenilor muncii, sporirea volumului de mărfuri alimentare și nealimentare destinate consumului, îmbunătățirea condițiilor de locuit, ridicarea nivelului cultural al populației. în cadrul dezvoltării complexe a economiei naționale, o dată cu creșterea rolului conducător al industriei au fost obținute succese însemnate șl în creșterea producției agricole, îm- bunătățindu-se, pe această bază, condițiile de viață ale țărănimii.O condiție principală a creșterii nivelului de trai al țărănimii o constituie intensificarea agriculturii, creșterea producției vegetale și animale, în primul rînd, a producției agricole marfă Ajutorul puternic a- cordat de stat în mașini și utilaje, cadre calificate, aplicarea în practică a rezultatelor cercetării științifice au contribuit. în mod substanțial, la ridicarea continuă a nivelului producției agricole, ceea ce a condus la modificări sensibile în modul de realizare a veniturilor țărănimii, în sensul creșterii importante a veniturilor bănești obținute din valorificarea produselor agricole. în această direcție, cîteva cifre sînt cît se poate de concludente. Dacă luăm în considerație anul 1967 rezultă că, față de anul 1938, producția agricolă marfă a crescut Ia grîu-secară de peste 2 ori, la porumb — do 4,7 ori, ia sfecla de zahăr — de peste 7 ori, Ia carne — de 2,1 ori, lapte — de 3,2 ori. Imaginea creșterii veniturilor țărănimii este întregită șl prin sporirea

puterii de cumpărare a produselor agricole în comparație cu cele industriale necesare țărănimii. Dezvoltarea industriei, creșterea productivității muncii au asigurat o creștere a

produselor Industriale care au devenit accesibile și țărănimii.In prezent, prin valorificarea acelorași cantități de produse agricole, țărănimea poate să-și cumpere mai multe produse industriale necesara traiului decît în trecut, fapt care rezultă în mod elocvent din următoarele date : Dacă o gospodărie țărănească a valorificat cite 100 kg din aceste produse, cu sumele încasate a putut cumpăra în 1938 și în prezent următoarele produse industriale :
U/M Anul 100 kg grîu 100 kg porumb 100 kg carne de porc 100 1lapte 100 buc. ouăZahăr kg 1938 13 10 67 13 41967 15 19 119 26 11Ciment kg 1938 95 80 510 95 321967 136 173 1071 234 95Cărămizi bue. 1938 206 173 1 103 206 701967 272 346 2 142 468 190Plnză ne- 1938 13 11 69 13 4albită m 1967 14 18 113 25 10

în anul 1967, veniturile bănești ale tărăhimil, inclusiv pensiile cooperatorilor an crescut cu 19,9 la sută fată de anul 1960 tn condițiile scăderii absolute a populației agricole. In urma procesului de cooperativizare a agriculturii s-au produs o serie de modificări în structura veniturilor țărănimii, în sensul creșterii ponderii veniturilor provenite de la stat și cooperație.Este demn de menționat faptul că în condițiile industrializării socialiste a țării, ale creșterii lucrărilor de construcții, în afară de veniturile din producția agricolă familiile de țărani își completează veniturile cu cele provenite din salarii ale membrilor de familie angajați ca salariat!. De exemplu, din încasările totale în bani ale unei familii de țărani, în 1967, 43,1 la sută reprezentau veniturile în bani din agricultură și 38,6

la sută veniturile provenite din salarii, iar restul din alte surse.Pentru evoluția nivelului de trai al țărănimii, deosebit de semnificative sînt modificările însemnate produse în dinamica și structura cheltuielilor bănești ale familiilor de țărani. După datele statistice de care dispunem, obținute pe baza cercetării selective a bugetelor de familie țărănești, se remarcă, an de an, o tendință pozitivă în sensul creșterii mal rapide a cheltuielilor bănești pentru produse ncalimentare decît a celor pentru produse alimentare. (Si acestea din urmă au crescut în mod absolut, dar comparativ cu achizițiile de produse nealimentare, au avut o creștere mai lentă). Acest lucru se explică și prin aceea că în anii ce au urmat după încheierea cooperativizării agriculturii a avut
\

în Editura politică
a apărut!

NICOLAE

CLUJ INSTITUTUL DE
FIZICĂ ATOMICĂ

(Continuare in pag. a IlI-a) (Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare în pag. a IlI-a)

Angajamente pentru depășirea planului anual

Luînd cunoștință, într-o atmosferă da puternică însuflețire, de chemările adresate 
de conferințele organizațiilor de partid ale municipiului București șl județului Timiș, conferința județeană de partid Cluj a adop-

de dezvoltare a economiei naționale (Continuare în pag. a Vil-a)
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seȘTIINȚEI Astăzi apare!
ing. Gheorghe OPREA

adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini

Publicăm în continuare extrase din răspunsurile orga- cercetări și proiectări din sectorul 7 al Capitalei, precum
ntzațiilor județene de partid, ale institutelor de cercetări și angajamentele luate în numele comuniștilor, al tuturor
și proiectări, la însuflețită chemare la întrecere pe care oamenilor muncii, pentru a obține în cel de-al 9-lea an
le-au adresat-o conferințele organizațiilor de partid ale al cincinalului noi și însemnate realizări în desăvîrșirea
municipiului București șl județului Timiș, institutele de construcției socialiste.

’ • PRODUSE PESTE PLAN : 200 TONE
- OȚELURI ALIATE, 150 TONE LAMINATE, 
’ 200 TONE UTILAJE PENTRU INDUSTRIA 
I UȘOARA, 10000 TONE CIMENT, 4300 MC
> CHERESTEA, 120 TONE PREPARATE DIN 
k CARNE • 300 PRODUSE Șl SORTIMENTE 
I NOI ASIMILATE ÎN PLUS • BENEFICII SU-
> PLIMENTARE DE 20 MILIOANE LEI • SU- 
’ PRAFAȚA AGRICOLA VA SPORI CU 300
> HA. • LA FONDUL DE STAT, SE VOR LI- 
• VRA PESTE PLAN : 200 TONE GRÎU, 400 
. TONE LEGUME, 100 TONE FRUCTE, 6 000
> HL LAPTE, 700 TONE CARNE, 150000 OUA

GALAȚI
o 73,5 MILIOANE LEI SPOR LA PRODUC

ȚIA MARFĂ VÎNDUTA SI ÎNCASATA
• PESTE PLAN : 800 000 TONE LAMINATE
• ECONOMII SUPLIMENTARE DE 1800 
TONE METAL Șl 40 MILIOANE LEI BENE
FICII PESTE PLAN • FURNALUL NR. 2 DE
I 700 MC SI AL lll-LEA CONVERTIZOR - 
CU DOUA' LUNI MAI DEVREME ÎN FUNC
ȚIUNE « 6700 HA IRIGATE IN PLUS • CU
II LA SUTA MAI MULT LAPTE LIVRAT FAȚA 
DE ANUL 1968 • O PRODUCȚIE DE STRU
GURI DE 82 000 TONE • SE VOR LIVRA

SUPLIMENTAR 23 900 TONE LEGUMESîntem hotărîți — se spune în răspunsul delegaților și invitaților la conferința organizației de partid a județului Galați — 
să ne aducem din plin contribuția la înfăptuirea cu succes a sarcinilor mobilizatoare pe care le cuprinde planul de stat

CEAUȘESCU

boarfe sesiunii
Marii Adunări Raționale

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC AL INSTITUTULUI 
DE FIZICĂ ATOMICA A ADRESAT TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU URMĂ
TOAREA SCRISOARE, ÎN LEGĂTURA CU 
CHEMAREA CELOR TREI UNITĂTI DE CER
CETARE Șl PROIECTARE DIN SECTORUL 7 
AL CAPITALEI:„Lucrătorii Institutului de fizică atomică, în frunte cu comuniștii, au primit cu profundă satisfacție indicațiile ce se desprind din dezbaterile recentei plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și ale sesiunii Marii Adunări Naționale, precum și din cuprinsul cuvîntării rostite

OMUL FAȚĂ 
In față cu 
EL ÎNSUȘI...
• VOINȚA — VOLTA
JUL PERSONALITĂȚII
• CINE NETEZEȘTE 
DRUMUL INFRACȚIUNII 
© G^GÂȘUL BĂDĂRAN

O BIOSTIMULflTORn 
PENTRU AGRICULTURA 
PE AGENDA CERCETĂRII 
ȘTIINȚIFICE ROMANEȘTI 
® LEVITATIA MAGNE
TICA—-METODA DE OB
ȚINERE A „METALELOR 
PURE"? ©DE LA IPOTE
ZA LA ANTICIPAȚIE: 
CONTACTUL OMULUI CU 
FIINȚE EXTRATERESTRE

ÎN PRODUCȚIA DE MAȘINI-UNELTE
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© CUVÎNTARE LA 
PLENARA COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMÂN 
DIN 16—17 DECEMBRIE 
1968

o CUVÎNTARE LA CON 
FERINȚA ORGANIZAȚIEI 
DE PARTID A MUNICI
PIULUI BUCUREȘTI DIN 
21 DECEMBRIE 1968

cantitative,
dar și o contribuție mai eficientă la utilarea

ramurilor economiei naționale!
Este cunoscut ritmul accelerat în care s-a dezvoltat și se dezvoltă continuu industria noastră constructoare de mașini — ramură hotărîtoare a promovării progresului tehnico-eco- nomic, a înfăptuirii programului de ridicare a potențialului întregii economii la nivelul prevăzut de Congresul ai IX-lea al partidului. în cadrul dezvoltării acestei ramuri, un rol tot mai important revine producției de mașini-unelte, care are menirea de a dota din punct de vedere tehnic nu numai propriile întreprinderi ale industriei constructoare de mașini, dar și alte unităti din alte ramuri ale economiei ; totodată, mașinile-unelte sînt solicitate din ce în ce mai mult al export.Este de relevat că în primii trei ani ai cincinalului planul producției la mașini-unelte s-a realizat în bune condiții. A avut loc nu numai o creștere cantitativă, ci și una de ordin calitativ — dovada certă oferind-o diversificarea producției, asimilarea unor noi tipuri de mașini-unelte, grele și de precizie, la nivelul tehnicii actuale. O serie de mașini-unelte de mare complexitate, de tehnic, nu numai că se mod curent în țară, dar prezență activă și binepeste hotare. Acest important progres

înalt nivel produc în constituie o apreciată și

calitativ se datorește măsurilor luate în anii cincinalului, — în special după Consfătuirea lucrătorilor din industria construcțiilor de mașini, cînd— la indicația conducerii partidului— s-a stabilit un plan concret de activitate în scopul dezvoltării mai rapide a producției de mașini- unelte și perfecționării continue a acestei subramuri de bază a industriei construcțiilor de mașini.în toți cei trei ani ai cincinalului s-a îmbogățit și diversificat neîntrerupt gama de mașini-unelte. Anul acesta, în întreprinderile de specialitate ale sectorului, au fost produse 12 600 mașini-unelte, în 122 de tipo- dimcnsiuni. Valoarea acestor cifre și realizări sporește dacă le comparăm cu cele care defineau rezultatele din anul 1965 : doar 7 800 mașini-unelte în numai 72 de tipodimensiuni. Ca urmare a acestor succese, aproximativ jumătate din cerințele — mereu crescînde — ale dotării econo-

miei naționale cu mașini-unelte__satisfac în prezent din producția indigenă și este prevăzut ca pînă la finele cincinalului această proporție să ajungă la două treimi. Trebuie amintit, de asemenea, că în prezent mai mult de o treime din volumul producției românești de mașini- unelte este destinată exportului — strungurile carusel, mașinile orizontale de alezat și frezat, frezele pentru sculării ca și alte categorii de mașini-unelte întrunind, datorită performanțelor lor ridicate și bunei comportări în exploatare, nu numai sufragiile beneficiarilor interni, ci și pe ale celor externi.Aceste succinte rezultate atestă că în ce privește ridicarea producției de mașini-unelte — ca volum, structură, diversitate, calitate — la nivelul impus de cerințele progresului tehnic contemporan, de interesele majore ale economiei noastre naționale, sarcinile stabilite de Congre-

sul al IX-Iea al se îndeplinesc cu succes. De asemenea, ele relevă eforturile inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor din întreprinderi, ale specialiștilor din cercetare și proiectare îndreptate spre ridicarea ponderii deținute de mașinile- unelte în totalul producției industriei construcțiilor de mașini. Tot mai mult, în centrul atenției se află creșterea valorii diferitelor accesorii cu care sînt echipate în prezent mași- nile-unelte românești, pentru a se realiza proporția optimă și, în fine, satisfacerea în mai mare măsură a cererii la export pentru mașinile- unelte de înalt nivel tehnicMulte din aceste obiective sînt înscrise în programul de activitate pe anul 1969 al întreprinderilor producătoare de mașini-unelte : și se poate spune că sarcinile stabilite de recenta plenară a C.C. al P.C.R. reflectă condițiile existente, fiind posibil să fie îndeplinite și chiar depășite. Tn acest scop, un prim obiectiv care va fi rezolvat este sporirea volumului producției pe baza organizării superioare a muncii și a procesului de fabricație, mai buna utilizare a dotărilor și a forței de
(Continuare în pag. a VH-a)

Joi, 26 decembrie a.c., Ia ora 10 dimineața, vor fi reluate 
lucrările în ședințe plenare ale celei de-a XH-a sesiuni a 
Marii Adunări Naționale.

Dacă ar fi să dăm 
o definiție structurii 
intelectuale și mora 
le a marilor noștri 
creatori, atunci ca
pacitatea de a se sim fi făcînd una cu po 
porul, prelungindu-se 
in el ca o singură fi 
ință, și fiind totoda 
tă vîrful prin care 
țișnește seînteia ce 
urcă din adîncurile 
geniului colectiv, ar 
apărea ca nota cea 
mai caracteristică 
Din aceste antice le 
gâturi cu poporul s-a 
născut toată cultura 
română, in ce are ea 
mai prețios. In alte 
părți, „poporul" a 
putut fi — in unele 
epoci — o modă cu 
păstori și păstorițe 
descoperițl de pe bal 
coanele castelelor de 
o societate feudală a-

junsă la saturație de 
civilizația pentru si 
ne Noi n am așteptat 
însă pe Herder și nici 
romantismul ca să 
descoperim marea re 
alitate a poporului. 
prezentă în cronicile 
lui Ureche. Miron 
Costin, Cantemir 
Stolnicu Cantacuzi 
no, în gîndul și lupta 
cărturarilor Școlii Ar
delene. Întreaga noas
tră cultură de la în 
ceputurile ei este clă 
dită pe temeliile 
populare, și de fie
care dată cînd se cu
cereau orizonturi in
telectuale noi, cînd 
sensibilitatea și idei
le „veacului" își fă 
ceau drum în cuprin 
sul culturii române 
avea loc un proces de 
sinteză firească între 
ceea ce ne venea de

altundeva, și ceea ce 
urca din adîncurile 
ființei noastre pro
prii. Un Gheorghe 
Șincai pare la prima 
vedere un „bade" oa
recare. vorbind, ca și 
Hudai Deleanu, in 
limba țăranului tran 
sili'an. E de ajuns 
să-l proiectăm pe 
fundalul culturii eu
ropene a vremii — 
spre a ne apărea un 
erudit demn de vea
cul lui Voltaire. E 
de ajuns să cercetăm 
izvoarele lui Budai- 
Deleanu, spre a des
coperi în el pe acel 
..prim autor român 
de cultură autentic 
europeană" cum l-a

Dan ZAMFIRESCU

(Continuare 
în pag. a IV-a)

PENTRU
(Precizări în pagina a Vll-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — miercuri 25 decembrie 1968

ANGAJAMENTE PENTRU DEPĂȘIREA PLANULUI ANUAL
°m"J ?'" it'"!—i-T-nrrmiT- ~n unu     .. ............tir m hi înrimiii im i mintr    ii i uni uimii iii mim ii iwmi iii iiaatmamau'    ■'"'- "■"■■ ‘ '" ■ —>—i.■■■■..«.

DE DEZVOLTARE A ECONOMIEI NAȚIONALE
CONSTANȚA

• LA PRODUCȚIA INDUSTRIALA UN SPOR DE 50 MILIOANE LEI • CREȘ
TEREA PESTE PLAN CU 1 LA SUTA A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII • PENTRU FON
DUL PIEȚEI LIVRĂRI DE MĂRFURI PESTE PREVEDERI DE 15 MILIOANE LEI • 30 
MILIOANE LEI BENEFICII SUPLIMENTARE • CU 1—3 LUNI MAI DEVREME DECÎT 
S-A PLANIFICAT VOR INTRA IN FUNCȚIUNE 6 OBIECTIVE DE INVESTIȚII • O 
PRODUCȚIE DE 2700 KG DE GRÎU LA HA IN COOPERATIVELE AGRICOLE Șl 
3100 KG LA HA IN I.A.S., DE 3 500 KG DE PORUMB LA HA IN COOPERATIVELE 
AGRICOLE Șl 3700 KG LA HA IN I.A.S. • C.A.P. VOR LIVRA PESTE PREVEDERI 
100 TONE CARNE DE PASARE Șl 1 MILION OUA.Ca urmare a eforturilor depuse de colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni, a grijii și ajutorului permanent acordate de conducerea partidului și statului, economia județului Constanța s-a dezvoltat continuu. In anii 1966—1988. planul producției industriale a fost Îndeplinit șl depășit, realizîndu-se un ritm mediu anual de creștere de 17,3 la sută, superior celui prevăzut în cincinal.Analizînd aceste succese, precum șl căile de valorificare a rezervelor șl posibilităților de care dispune economia județului, conferința județeană de partid a dat o înaltă apreciere chemării conferințelor organizațiilor de partid a municipiului București și a județului Timiș. Comuniștii, toți oamenii muncii din Județul nostru se angajează să îndeplinească și să depășească planul producției globale pe anul viitor cu 50 milioane lei. acordindu-se o atenție sporită organizării științifice a producției și a muncii, valorificării depline a rezervelor interne. Productivitatea muncii va crește cu 1 la sută față de sarcina planificată iar cheltuielile materiale de producție se vor reduce cu 1 la sută, prin îmbunătățirea indicilor de consum la materii prime și materiale.în angajamentul nostru se prevede, de asemenea, livrarea suplimentară de produse Ia’ fondul pieței în valoare de 15 milioane lei; depășirea planului de livrate la export cu 2 la sută prin diversificarea sortimentelor și îmbunătățirea calității produselor ; reducerea cu 5 la sută a timpului de staționare a navelor și creșterea coeficientului de utilizare a parcului de utilaie portuare. Se va obține un volum de beneficii peste plan în valoare de 30 milioane lei, prin mai buna gospodărire a fondurilor materiale și bănești și reducerea cheltuielilor de producție.în domeniul investițiilor se preconizează scurtarea termenelor de punere în funcțiune cu 1—3 luni la 6 obiective, printre care: dezvoltarea întreprinderii integrate de lînă, linia de acid sulfuric de la U.S.A.S. Năvodari, extinderea spre sud a portului Constanța. Se vor da în folosință pînă la 15 decembrie toate locuințele prevăzute pentru 1969. t’rin mobilizarea cetățenilor la acțiuni de înfrumusețare și gospodărire b orașelor, comunelor și litoralului

SĂLAJ
o SPORURI DE 1 LA SUTA LA PRODUCȚIA INDUSTRIALA Șl DE 5 LA SUTA 

LA LIVRĂRILE PENTRU EXPORT • 15 NOI SORTIMENTE DE MOBILA ASIMI
LATE • ÎNDIGUIRI, DESECĂRI Șl COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI PE 7 000 
HA • ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE DE STAT VOR PRODUCE PESTE PLAN 145 
TONE PORUMB Șl 220 TONE FRUCTE • COOPERATIVELE AGRICOLE VOR SPORI 
PRODUCȚIA MEDIE PESTE SARCINA PLANIFICATA CU 7 LA SUTA LA GRÎU, 6 LA 
SUTA LA PORUMB, CU 5 LA SUTA LA LEGUME Șl SFECLA DE ZAHĂR, 6 LA 
SUTA LA STRUGURI Șl 9 LA SUTA LA FRUCTE • 400 TONE CARNE LIVRATE ÎN 
PLU (FAȚA DE 1968.Ca răspv f la chemarea conferințelor organizat., or de partid din municipiul icurești și județul Timiș, oamenii muncii a județul Sălaj se angajează să realizeze următoarele obiective :în industrie să îndeplinească ritmic toți indicatorii de plan și să depășească producția globală industrială planificată cu cel puțin 1 la sută. Această depășire se va realiza în cea mai mare parte pe seama creșterii productivității muncii. In vederea fabricării produselor la un preț de cost mai scăzut, consumurile specifice de materii prime și materiale. în special la lemn și metal, vor fi reduse cu cel puțin 1 la sută — la aceasta o contribuție aducînd-o folosirea, pe scară largă, a înlocuitorilor de metale deficitare.Prin îmbunătățirea organizării producției și a muncii se va asigura creșterea indicelui de utilizare a mașinilor și utilajelor cu cel puțin 10 la sută, față de 1968. De asemenea. se va asigura depășirea sarcinilor pentru export cu cel puțin 5 la sută și a celor pentru consumul intern cu cel puțin 2 la sută față de plan. Prin măsurile privind creșterea eficientei activității economice se va asigura depășirea cu 1,5 la sută a beneficiilor planificate, se va ridica necontenit nivelul tehnic și de competitivitate a produselor destinate exportului și pieței interne, prin asimilarea a cel puțin 10 sortimente de mobilă pentru export și a unor mărfuri de larg consum. Pentru nevoile comerțului interior vor fi asimilate 15 noi sortimente de mobilă, adaptată și reproiectată la noile tipuri de locuințe cu confort diferențiat. Va crește producția materialelor de carieră, balastieră, prefabricate din beton, armături pentru instalații industriale și altele.Se prevede, totodată, economisirea fondurilor de investiții, prin reducerea, cu 10 la sută, a ponderii lucrărilor de construc- ții-montaj la aducțiunea apei din orașul Zalău, la diferite construcții agrozootehnice și alte obiective economice. Prin mobilizarea maselor de cetățeni pentru executarea de construcții social-culturale, edilitar-gos- podărești. se vor efectua lucrări în valoare de peste 25 milioane de lei.

TELEORMAN
• DEPĂȘIREA VOLUMULUI PRODUCȚIEI INDUSTRIALE PLANIFICATE CU 

24 690 000 LEI'• PRODUCEREA PESTE PLAN A 5 000 TONE ÎNGRĂȘĂMINTE 
CHIMICE, 5 000 TONE ȚIȚEI, 80 000 MP DIFERITE ȚESĂTURI, 67 TONE ULEI DE 
RICIN, 20 TONE MOBILIER INDUSTRIAL, 75 TONE DIVERSE UTILAJE Șl 500 TONE 
FAINA • SUPRAFAȚA IRIGATA VA CREȘTE CU 1 000 HA • SE VA OBȚINE O 
PRODUCȚIE AGRICOLA SUPLIMENTARA DE 15 600 TONE DE GRÎU, 12 500 TONE 
DE PORUMB, 5 000 TONE LEGUME, 452 TONE STRUGURI, 300 TONE DE CARNE, 
2 400 HL DE LAPTE o PLANUL DE DESFACERE A MĂRFURILOR DE LARG CON
SUM DEPĂȘIT CU 5,7 MILIOANE LEI.însuflețiți de sarcinile mobilizatoare trasate de recenta plenară a C.C. al P.C.R., de ampla expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la căile dezvoltării în continuare a economiei naționale, ne angajăm să milităm cu toată energia si hotă- rîrea pentru înfăptuirea politicii marxist- leniniste a partidului, să mobilizăm eforturile noastre pentru a contribui la realizarea și depășirea planului de dezvoltare a economiei naționale pe 1969. In acest scop ne propunem depășirea volumului producției industriale planificate cu 24 690 000 lei ; producerea peste plan a 5 000 tone de îngrășăminte chimice. 5 000 tone' de țiței. 80 000 mn de țesături diferite. 67 tone ulei de ricin. 500 tone de făină. 20 tone de mobilier industrial și 75 tone de diverse utilaje ; reducerea consumului specific de materii prime și materiale în industrie cu 1.5 la sută ; depășirea planului de livrări la export cu 1 200 000 de lei prin sporirea producției și diversificarea sortimentelor, fo

se vor executa lucrări în valoare de 30 mi
lioane lei.Pe baza analizei rezultatelor obținute în ultimii ani de unitățile agricole și a posibilităților de care dispune județul, conferința organizației de partid se angajează, în numele tuturor comuniștilor și al celorlalți oameni ai muncii, să redea în circuitul agricol o suprafață de 500 ha teren ; să asigure o producție de 2 700 kg de grîu la ha în cooperativele agricole și 3 100 kg de grîu la ha în I.A.S., de 3 500 kg porumb la ha în cooperativele agricole și 3 700 kg la ha în I.A.S. Se va realiza sporirea producției planificate de legume cu 5 la sută, se vor obține producții medii de 6 500 kg struguri la ha în C.A.P. și 11 000 kg la ha în I.A.S. Pentru creșterea producției animale vor fi luate măsuri de sporire a recoltei de furaje la ha. de extindere a suprafețelor cultivate cu sparcetă și lucernă cu 2 000 ha. Ca urmare. în 1969 se va realiza o producție medie de 3150 1 lapte de vacă în I.A.S. și 1 850 1 în cooperativele agricole. Cooperativele agricole vor livra, peste prevederi. 100 tone de came de pasăre și 1 009 000 de ouă.Comuniștii toți oamenii muncii din întreprinderile agricole de stat și din întreprinderile de mecanizare a agriculturii își vor mobiliza forțele în vederea îmbunătățirii activității economico-financiare, creșterii productivității muncii, reducerii prețului de cost I.A.S. vor realiza, în 1969, o depășire a beneficiilor planificate, iarI.M.A.  vor reduce cheltuielile cu 1 la sutăComitetul județean de partid va îndruma organele și organizațiile de partid, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole să folosească cît mai eficient fondurile de acumulare în scopul dezvoltării multilaterale și intensive a producției, realizării unor obiective și acțiuni care să conducă la sporirea veniturilor, la recuperarea într-un termen mai scurt a investițiilor, la ridicarea nivelului de trai al țărănimii.Prin realizarea acestor angajamente, oamenii muncii din județul nostru vor aduce o contribuție sporită la transpunerea în viață a directivelor celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. la înfăptuirea mărețului program de dezvoltare a economiei naționale, de continuă ridicare a nivelului de trai al poporului.

Pentru folosirea rațională șl eficientă a pămîntului. vor fi inițiate acțiuni patriotice intercooperatiste în vederea executării u- nor lucrări de îndiguiri, desecări și de combatere a eroziunii solului pe o suprafață de 7 000 ha. Pe lîngă suprafețele amenajate pentru irigații existente în 1968 se vor iriga în plus alte 300 ha în întreprinderile agricole de stat și 1 000 ha în cooperativele agricole de producție. în vederea redării circuitului agricol a terenurilor erodate ori improprii culturilor cerealiere, vor fi plantate încă 1 000 ha cu pomi și viță de vie. Folosirea rațională a bazei tehnico-materiale, executarea lucrărilor agricole de calitate și la timpul optim vor asigura obținerea unor însemnate sporuri de producție. întreprinderile agricole de stat vor produce, peste prevederile planului, 145 tone de porumb și 220 tone de fructe ; cooperativele agricole vor spori producția medie la hectar, peste sarcina planificată, cu 7 la sută la grîu, cu 6 la sută la porumb, cu cîte 5 la sută la sfeclă de zahăr și legume, cu 9 la sută la fructe și 6 la sută la struguri. Se va acorda o atenție deosebită asigurării bazei furajere. Vor fi întreprinse acțiuni de întreținere și fertilizare a pășunilor și fînețelor naturale. Pe cel puțin 70 Ia sută din suprafețele cultivate cu furaje se vor extinde culturile trifoliene. Aceste măsuri vor înlesni creșterea efectivelor de animale față de 1968 astfel : bovine cu 7 la sută, ovine cu 10 la sută. Producția de lapte pe vacă furajată va crește cu 250 1 față de realizările anului 1968. în ce privește producția de carne vor fi livrate cu 400 tone mal mult decît în acest an.In întreprinderile agricole de stat din județ, ca urmare a măsurilor întreprinse pentru rentabilizarea tuturor fermelor, vor fi obținute beneficii peste plan în valoare de 400 000 de lei.Pentru a spori contribuția gospodăriilor personale ale țăranilor cooperatori și a gospodăriilor individuale din satele ne- cooperativizate. organizațiile de partid vor ■îndruma țăranii să valorifice, pe bază de contracte, cantități cît mai mari de produse agroalimentare.

losirea rezervelor interne și resurselor locale. întreprinderile de gospodărie comunală și industrie locală, subordonate consiliului popular județean, vor da o producție suplimentară în valoare de 3 000 000 lei.Se vor desfășura acțiuni largi în vederea sporirii producției agricole. Prin lucrări de îmbunătățiri funciare se vor introduce în circuitul agricol, peste cifrele de plan, încă 1 070 ha. iar suprafața prevăzută a fi irigată va crește cu 1 000 ha. Printr-o agrotehnică adecvată se va realiza o producție agricolă suplimentară de 15 600 tone de grîu. 12 500 tone de porumb, 5 000 tone de legume. 452 tone de struguri. 300 tone de carne. 2 400 hl de lapte. în I.M.A. cheltuielile la 1 000 de lei venituri vor fi reduse, față de plan, cu 5 lei. înregistrîndu-se astfel 1 150 000 de lei economii.Prin realizarea riguroasă a lucrărilor de investiții ale anului 1969 se vor da în funcțiune înainte de termenele prevăzute următoarele obiectiva: instalația de apă de

mineralizată cu o capacitate de 180 mc/oră la C.I.C. Tr. Măgurele, cu 6 luni înainte de termen, iar cu 3 luni înainte de termen — partea de construcții și montaj a fabricii de uree. Se va asigura scurtarea cu 1—3 luni a termenelor de execuție la 80 de a- partamente-garsoniere. astfel că acestea să fie predate la 30 septembrie 1969. față de 31 decembrie. De asemenea, se va realiza economisirea fondului de investiții prin reducerea ponderii lucrărilor de construcții montaj cu 2 milioane lei ; atingerea parametrilor tehnico-economici proiectați cu 1 trimestru înainte de termen la ..Tesăto- ria Teleorman“-Roșiori, și cu o lună înainte de vreme la întreprinderea de aparataje și accesorii Alexandria.
PRAHOVA

o PESTE PREVEDERILE PLANULUI O PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ DE 250 MI
LIOANE LEI • LIVRĂRILE PESTE PLAN LA EXPORT ATING 100 MILIOANE • RE
DUCEREA CONSUMURILOR TEHNOLOGICE IN RAFINĂRII CU 2—3 LA SUTA - 
10 000 TONE PRODUSE PETROLIERE • 2 580 DE APARTAMENTE SE VOR 
CONSTRUI MAI REPEDE CU 1—2 LUNI • LA SFÎRȘITUL ANULUI 1969 EFECTI
VUL DE ANIMALE VA ATINGE NIVELUL LUI 70. • FAȚA DE PLAN, PRODUC
ȚIA TOTALA VA FI CU 3000 TONE MAI MARE LA STRUGURI Șl CU 3000—3500 
TONE LA LEGUME • C.A.P. VOR LIVRA SUPLIMENTAR PRODUSE IN VALOARE 
DE 5 MILIOANE LEI.Pe baza rezultatelor obținute și avînd în vedere marile rezerve și posibilități de care dispun unitățile economice din județul nostru, în spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R., conferința se angajează, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, să realizeze următoarele:Obținerea, peste prevederile planului, ■ unei producții globale de circa 250 milioane lei. Acest spor va fi obținut în întregime pe seama creșterii productivității muncii. Planul de livrare la export va fi depășit cu cel puțin 100 milioane lei. Se prevede diminuarea importurilor cu 3—5 la sută fată de planPrin reducerea cheltuielilor de producție și de circulație, utilizarea mai bună a mijloacelor fixe și circulante, vom realiza, peste plan, beneficii în valoare de 150 milioane lei. In atenția noastră va sta lichidarea pierderilor la toate întreprinderile și produsele nerentabile. In acest scop vom lua măsuri pentru mărirea cu minimum 12 la sută a indicelui de utilizare a mașinilor și utilajelor, folosirea mai judicioasă a timpului de lucru în toate unitățile economice, reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale cu 1 la sută, reducerea consumului de metal cu cel puțin 1 000 de tone și a consumurilor tehnologice în rafinării cu 2—3 la sută, ceea ce echivalează cu 10 000 tone produse petroliere.Se va asigura concentrarea forțelor de cercetare pentru rezolvarea problemelor majore ale industriei chimice și petroliere, cum sînt: creșterea factorului de recuperare din zăcămintele de hidrocarburi, valorificarea superioară a țițeiului și derivatelor sale. îmbunătățirea calității uleiurilor lubrifiarțte, lărgirea bazei de materii prime necesare petrpchimiei. elaborarea de noi procese tehnologice.In domeniul investițiilor,' se vor pune In funcțiune înainte de termen cu 1—6 luni 7 obiective industriale de mare însemnătate economică si se va diminua ponderea cheltuielilor pentru constructii- montaje cu 10—15 la sută din valoarea totală a obiectivelor. Se preconizează atingerea parametrilor tehnico-economici proiectați mai devreme cu 3—6 luni la 4 obiective industriale și reducerea duratei normate de execuție cu 1—2 luni la construcția celor 2 580 de apartamente pre

GORJ
• ÎNTREAGA DEPĂȘIRE - CU 22 MILIOANE LEI — A PLANULUI PRO

DUCȚIEI INDUSTRIALE PE SEAMA CREȘTERII PRODUCTIVITĂȚII MUNCII • APLI
CAREA OPERATIVA IN PRODUCȚIE A 12 TEME DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA • CU 
1—3 LUNI AVANS VOR FI ÎNCHEIATE LUCRĂRILE LA 10 OBIECTIVE INDUSTRIALE 
Șl SOCIAL-CULTURALE • 1 000 HA TEREN AGRICOL RECUPERATE PRIN DE
FRIȘĂRI Șl 7 500 HA SCOASE DE SUB INFLUENȚA EXCESULUI DE UMIDITATE • 
ÎN I.A.S. CHELTUIELILE VOR FI REDUSE CU 2 LA SUTA • IN C.A.P. Șl I.A.S., 
SPORURI DE 2 LA SUTA LA PRODUCȚIA DE LAPTE, DE 3 LA SUTA LA LINA ȘI 
DE 2 LA SUTA LA CARNE.Plenara comitetului județean de partid, la care a participat întregul activ de partid și de stat din județul Gorj, a luat cunoștință cu deosebit interes de patriotica chemare la întrecere adresată organizațiilor județene ale P.C.R. muncitorilor, țăranilor, inginerilor tehnicienilor, tuturor oamenilor muncii de către conferințele organizațiilor de partid a municipiului București și județului Timiș. Pe deplin conștienți de marea însemnătate a înfăptuirii exemplare a obiectivelor și prevederilor planului de stat pe anul 1969 în realizarea cu succes a cincinalului. Comitetul județean de partid Gorj și întregul său activ răspund chemării Ia întrecere și în numele comuniștilor. al tuturor oamenilor muncii din județ, se angajează să realizeze următoarele: îndeplinirea ritmică a planului și depășirea volumului producției industriale planificate cu 22 milioane lei. numai pe seama creșterii productivității muncii. Prin creșterea volumului producției și productivității muncii, utilizarea mai bună a fondurilor materiale si bănești. în toate unitățile industriale. precum și prin rentabilizarea în cursul anului 1969 a celor 3 întreprinderi forestiere, vom obține 11 milioane lei beneficii peste plan. Alte obiective prevăd ridicarea nivelului tehnic si de competitivitate al producției, dezvoltarea activității de cercetare științifică și aplicarea operativă în producție a 12 teme de cercetări, extinderea acțiunii de autoutilare în scopul creșterii gradului de mecanizare, reducerea consumului specific de metal și material lemnos cu 1 la sută peste prevederile anului 1969 în întreprinderile industriale și șantierele de construcții, iar indicele de industrializare si valorificare a masei lemnoase va atinge cel puțin 67 la sută si respectiv 90 la sută.De asemenea, se preconizează depășirea cu cel puțin 10 milioane lei a planului de export, darea în funcțiune cu 1—3 luni înainte de termenele planificate a unui număr de 10 obiective industriale și social- culturale. atingerea înainte de termenul prevăzut în grafic a parametrilor tehnico- economici cu 1—6 luni la un număr de 6 obiective.

SATU
• PRODUCȚIE INDUSTRIALA DE 40 000 000 LEI PESTE PLAN • ECONOMII 

DE 400 TONE METAL Șl 500 MC MATERIAL LEMNOS • SPORIREA CAPACITATII 
DE PRODUCȚIE CU 32 0C0 000 LEI • 1 500 TONE LEGUME Șl 200 TONE CĂPȘUNI 
ÎN PLUS PESTE PLAN • LUCRĂRI DE HIDROAMELIORAȚII PE 31 000 HA • C.A.P. 
VOR VINDE STATULUI, PESTE PLAN. PRODUSE ÎN VALOARE DE 4.5 MILIOANE 
LE!. IAR I.A.S. VOR DEPĂȘI PLANUL DE LIVRĂRI CU 3 LA SUTA LA LAPTE, 5 LA 
SUTA CARNE, 6 LA SUTA LÎNĂ.Angajamentele comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județul Satu Mare, prevăd în domeniul industriei obținerea unei producții industriale suplimentare, față de nivelul planificat pe anul 1969, în valoare de 40 milioane lei și depășirea planului valoric de livrări la export cu 10 milioane lei.

Din fondurile de contribuție voluntară se vor construi în cursul anului 1969 : 14 cămine culturale, construcții de școli și a- dăugiri de clase. în 14 comune ; vor fi continuate acțiunile de extindere a electrificării rurale într-un număr de 23 de comune ; în 13 comune se vor efectua lucrări de pavare a trotuarelor. Pentru îmbunătățirea aprovizionării ritmice a unităților comerțului de stat și cooperatist cu sortimente variate se va depăși planul de desfacere cu 5,7 milioane lei.Conferința organizației de partid Teleorman încredințează conducerea partidului și statului nostru că dispunem de toate posibilitățile pentru a îndeplini angajamentele luate în întrecerea socialistă.

văzute pentru anul viitor. Vor fi executate lucrări cu caracter edilitar-gospodăresc în valoare de 148 milioane lei prin atragerea la acțiuni de muncă patriotică a maselor largi de cetățeni din orașe și sate.In agricultură, în centru] preocupărilor organizațiilor de partid va sta creșterea producției vegetale și animale, consolidarea economico-orgaoizatorică a cooperativelor agricole și rentabilizarea tuturor fermelor I.A.S. In acest scop vor fi luate măsuri pentru înlăturarea risipei de teren și redarea în circuitul agricol a 150 ha terenuri nefolosite în prezent, combaterea eroziunii solului pe cel puțin 3 200 ha pînă în 1970, sporirea suprafețelor irigate cu cel puțin 3 000 ha.Prin executarea lucrărilor agricole la timp și la un nivel calitativ superior, producția medie la hectar, fată de plan, va crește cu 7 la sută la grîu. cu 5 la sută la porumb, cu 10 la sută la sfecla de zahăr și cu 3 la sută la floarea-soarelui. Producția totală de struguri va fi cu 3 000 tone mal mare față de plan, iar cea de legume cu 3 000-3 500 tone.In sectorul zootehnic, la sfîrșitul anului 1969 efectivele de animale vor atinge cifra planificată pentru 1970. In vederea sporirii producției de carne. 85 la sută din sarcina de creștere a producției de carne la tineretul taurin din cooperativele a- gricole va fi realizată de cele 7 în- grășătorii specializate care vor livra, în anul 1969, peste 5 600 capete cu o greutate de 300 kg la sacrificare, față de 275 kg prevăzut în plan, ceea ce corespunde unui spor de 140 tone. Pentru asigurarea bazei furajere vom extinde suprafețele de culturi duble la 15 000 ha, cu 1 000 ha mai mult decît în anul 1968.Ca urmare a creșterii producției vegetale-și animale* cooperativele agricole vor livra în piuă, la fondul centralizat al statului, produse vegetale și animale în valoare de 5 milioane lei, iar întreprinderile agricole de stat vor depăși livrările cu 3 la BUtă la lapte și carne și cu 4 la sută la ouă.Strîns uniți în jurul partidului, al încercatei sale conduceri. în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom depune eforturi înzecite pentru a îndeplini cu cinste angajamentele ce ni le-am luat, pentru a spori contribuția județului Prahova la înflorirea patriei noastre, la prosperitatea și fericirea poporului român.

Prin acțiuni patriotice ale cetățenilor se vor efectua lucrări de gospodărire și înfrumusețare a orașelor, comunelor, a punctelor și traseelor turistice din județ în valoare totală de 33 milioane lei. iar prin contribuția bănească a populației se vor realiza obiective în valoare de circa 14 milioane lei.în agricultură. în centrul preocupărilor va sta sporirea suprafețelor cultivate și creșterea producției vegetale si animale. Prin defrișări se vor recupera 1 000 ha teren agricol, iar prin lucrări de desecări vor fi scoase de sub influenta excesului de umiditate circa 7 500 ha.Prin aplicarea Ia timp a întregului complex de măsuri agrotehnice vor spori producțiile medii la hectar, peste plan, Ia cultura griului cu 5 la sută în unitățile I.A.S. și cu 3 la sută în cooperativele a- gricole. iar la cultura porumbului — cu 6 la sută și respectiv cu 3 la sută. Producția medie planificată la hectar se va depăși cu 4 la sută la legume. 4 la sută la struguri și 5 la sută la fructe.în zootehnie, efectivele de taurine din cooperativele agricole vor crește, față de plan, cu 3 Ia sută, cele de porcine cu 5 la sută și cu 10 la sută la păsări, iar producțiile animaliere în unitățile agricole de stat și cooperatiste vor înregistra sporuri de 2 la sută la producția de lapte, de 3 la sută la lînă și de 2 la sută la carne. în I.A.S.. prin folosirea cît mai economicoasă a întregului parc de tractoare si mașini agricole cheltuielile vor fi reduse cu 2 la sută, iar veniturile vor creste cu 0,5 la sută.In comunele necooperatlvizate vor fi îndrumați țăranii muncitori pentru a extinde numărul de pomi fructiferi, asigu- rîndu-se plantarea. în primăvara anului 1969. a unui număr de 5 000 nuci.Comitetul județean de partid Gorj și activul său vor milita fără preget pentru înfăptuirea neabătută a angajamentelor ce și le-a asumat, contribuind la înălțarea patriei pe culmile tot mai înalte ale progresului. bunăstării si civilizației.
MARE

în cursul anului 1969 se vor livra, peste prevederile planului, produse în valoare de 8 milioane lei pentru a contribui la satisfacerea mai deplină a cerințelor comerțului intern. Reducerea cheltuielilor materiale de producție se va asigura prin re- proiectarea unor produse, extinderea utilizării planurilor de croire combinate, dimi

nuarea continuă a consumurilor specifice, ceea ce se va materializa în obținerea unor economii, pe ansamblul județului, de 460 tone de metal și 500 mc material lemnos.O atenție deosebită se va acorda utilizării pe o scară mai largă a creditelor rambursabile cu caracter de mică mecanizare. In acest scop se va utiliza, în anul 1969, un fond de cel puțin 35 milioane lei. De asemenea, în cadrul acțiunii de autoutilare vor fi realizate și puse în funcțiune 25 de mașini și instalații diverse, făcîndu-se o economie la fondurile de investiții centralizate ale statului de 2 milioane lei.Organele și organizațiile de partid vor îndruma comitetele de direcție să ridice indicele de utilizare a fondului de timp la 96,5 la sută față de 95,1 la sută realizat în1968. Acest lucru va asigura sporirea capacității de producție a forței de muncă din industrie cu 32 milioane lei. De asemenea, se va asigura creșterea cu 0,1 pînă la 0,2 la sută a indicilor de utilizare a capacităților de producție. Se vor obține beneficii suplimentare în valoare de 8 milioane lei.Pentru a asigura o eficiență ridicată lucrărilor de investiții, vor fi luate măsuri privind atingerea, cu două luni înainte de termen, a parametrilor tehnico-economici proiectați la o serie de obiective industriale ; un număr de 200 de apartamente vor fi date în folosință cu două luni înainte de termen. Se mai preconizează accelerarea ritmului de lucru la șantierul municipiului Satu Mare, în așa fel ca etapa planificată pentru finele anului 1970 să se realizeze cu un an înainte de termenul planificat.Prin mobilizarea mai largă a cetățenilor la acțiuni patriotice cu caracter gospodăresc, vor fi executate lucrări în valoare de peste 40 milioane lei.In agricultură vor continua să se desfășoare acțiuni vaste de hidroameliorații care, în final, vor afecta suprafețe de 31 000 ha. Prin aceste lucrări vor fi redate circuitului agricol 1 000 ha teren. Va continua acțiunea de valorificare supe
MUREȘ

• PESTE PLAN, O PRODUCȚIE INDUSTRIALA DE 100 MILIOANE LEI — 
ADICĂ, PRINTRE ALTELE, 1 000 TONE CARBID, 1 200 TONE ÎNGRĂȘĂMINTE 
AZOTOASE, 2 000 TONE AMONIAC, 100 000 MP GEAM TRAS • PRODUSE LI
VRATE SUPLIMENTAR LA FONDUL PIEȚEI ÎN VALOARE DE 10 MILIOANE LEI • 
ÎN I.A.S. DEPĂȘIREA BENEFICIILOR PLANIFICATE CU 3 LA SUTA, IAR ÎN I.M.A. 
VENITURILE PESTE PLAN, MAI MARI CU 1,5 LA SUTA • ÎN C.A.P. EFECTI
VELE DE ANIMALE VOR CREȘTE CU 7,8 LA SUTA LA BOVINE, 20 LA SUTA 
LA PORCINE Șl 10,5 LA SUTA LA OVINE.Adunarea activului Comitetului județean de partid Mureș, dezbătînd chemările la întrecere adresate tuturor organizațiilor județene ale partidului, tuturor oamenilor muncii de către comuniștii din municipiul București și din județul Timiș salută din toată inima această inițiativă patriotică. în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județ —. români, maghiari, germani -r activul comitetului județean de partid, răspunde chemărilor lansate, conștient că prin participarea <sa,.la realizarea obiectivelor stabilite contribuie la dezvoltarea vieții economice și social-culturale a tării, la continua înflorire a României socialiste.Anul în care pășim este anul sărbătoririi unui sfert de veac de la eliberare și anul hotărîtor în înfăptuirea cincinalului. al pregătirilor intense ale celui de-al X-Iea Congres al Partidului Comunist Român. Colectivele de muncă din județul Mureș pun la baza întregii lor activități directivele Congresului al IX-lea, hotărî- rile Conferinței Naționale a partidului, sarcinile concrete ce izvorăsc din cuvînta- rea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din 16—17 decembrie a.c. In vederea îndeplinirii lor, ne angajăm să realizăm următoarele :Depășirea planului de producție globală cu 100 milioane lei. Vom realiza peste prevederile planului : 1 000 tonecarbid, 1 200 tone îngrășăminte azotoa- se 100 la sută azot. 2 000 tone amoniac, 100 000 mp geam tras, 5 milioane bucăți cărămizi, 800 000 bucăți faianță. Prin exploatarea rațională a agregatelor energetice vom pune la dispoziția sistemului energetic național capacități de producție care să permită producerea peste plan a 65 milioane kWh energie electrică. Se vor livra suplimentar la fondul pieței produse în valoare de 10 milioane lei.Prin gospodărirea cu grijă a fondurilor materiale și bănești și prin reducerea cheltuielilor de producție se vor obține 10 milioane lei beneficii peste plan. Se prevede executarea unor lucrări de înfrumusețare și gospodărire a localităților din ju

VRANCEA
6 23 MILIOANE LEI SPOR LA PRODUCȚIA INDUSTRIALA Șl 1 LA SUTA 

PRODUSE DE CALITATEA I PESTE PLAN • PRIN RENTABILIZAREA TUTUROR 
UNITĂȚILOR Șl PRODUSELOR, 5 MILIOANE LEI BENEFICII PESTE PLAN • VOR 
INTRA IN FUNCȚIUNE ÎN AVANS CU 1—2 LUNI MAI MULTE OBIECTIVE DE 
INVESTIȚII • 14 000 TONE STRUGURI MAI MULT CA ÎN 1968. EFECTIVELE DE 
ANIMALE VOR CREȘTE CU 13 LA SUTA LA TAURINE, 31 LA SUTA LA PORCINE, 
5 LA SUTA LA OVINE Șl 22 LA SUTA LA PĂSĂRI • C.A.P. VOR VINDE STATU
LUI, PESTE PLAN, PRODUSE ÎN VALOARE DE 5 MILIOANE LEI.La chemările organizațiilor de partid a municipiului București și județului Timiș, către organizațiile județene ale Partidului Comunist Român, către toți oamenii muncii, plenara cu activul Comitetului județean Vrancea al P.C.R. se angajează să realizeze următoarele :Să îndeplinească ritmic planul și să depășească volumul producției globale industriale cu 23 milioane lei. spor realizat în întregime pe seama creșterii productivității muncii; să ridice calitatea și nivelul competitiv al mărfurilor prin depășirea cu 1 la sută a prevederilor planului privind produsele de calitatea I. prin asimilarea și crearea unui număr de sortimente și modele noi de mobilă, furnire, confecții, produse alimentare, ale industriei locale și meșteșugărești.Prin eforturile proprii ale întreprinderilor se vor diminua fondurile de investiții cu peste 500 000 lei. La fondul pieței vor fi livrate suplimentar produse în valoare de 15 milioane lei. Prin ridicarea gradului de prelucrare a masei lemnoase și a calității mărfurilor va fi depășit cu cel puțin 5 milioane lei planul de livrări la export. Se vor obține 5 milioane lei beneficii peste' plan.Vor fi date în funcțiune cu 1—2 luni înainte de termenele prevăzute două obiective ; vor fi economisite fondurile de investiții prin reducerea ponderii lucrărilor de constructii-montaj cu 10 la sută Cu 30 zile vor fi reduse termenele de execuție a locuințelor pentru realizarea celor 945 apartamente care vor fi date în folosință în anul 1969.Prin acțiuni voluntar-patriotice cu caracter gospodăresc se vor executa lucrări în valoare de 53 milioane lei. De asemenea, vor fi scurtate termenele de execuție cu 1—3 luni la lucrările de investiții pentru alimentarea cu apă a municipiului Focșani, astfel ca în trimestrul IV 1969 să se asigure o cantitate suplimentară de 4 000 mc 

rioară a terenurilor nisipoase din zon» Cărei prin extinderea plantațiilor intensiv» de pomi pe încă 400 ha. Suprafețele amenajate pentru irigații vor fi extinse cu încă 2 500 ha, cu 700 ha mai mult decît prevederile inițiale.Prin executarea tuturor lucrărilor agricole la timp și la un nivel agrotehnic ridicat, producțiile medii la hectar vor spori, față de prevederile planului, la grîu cu 6 la sută în cooperativele agricole și cu 8 Ia sută în întreprinderile agricole de stat, iar la porumb — cu 4 la sută în cooperativele agricole și cu 8 la sută în întreprinderile agricole de stat. La sfecla de zahăr se va realiza o producție medie de 25 000 kg la ha, cu 11 la sută mai mult decît prevederile planului. Producțiile în legumicultura vor crește cu 5 la sută față de plan, realizîndu-se în plus 1 500 tone legume. Printr-o mai bună întreținere a plantațiilor în sectorul vitipomicol producția planificată va fi depășită cu 10 la sută. O atenție deosebită se va acorda culturii căpșunilor, pentru a se putea livra la export, peste prevederile planului, 200 tone căpșuni.Fată de anul 1968, efectivele de bovina vor crește cu 5 la sută, iar cele de porcine — cu 25 la sută. In vederea sporirii producției de lapte, se va extinde lucerna irigată pe 3 000 ha.Unitățile agricole cooperatiste vor vinde statului, peste plan, produse vegetale și animale în valoare de 4,5 milioane lei, iar unitățile agricole de stat vor depăși livrările la fondul central cu 3 la sută la lapte, 5 la sută la carne și 6 la sută la lînă.Activul de bază, comitetul județean de partid, în numele tuturor comuniștilor și al celorlalți oameni ai muncii din industria și agricultura județului, își exprimă hotă- rîrea de a nu precupeți nici un efort în vederea îndeplinirii exemplare a tuturor sarcinilor trasate de partid și guvern, precum și a angajamentelor luate, pentru a contribui Ia ridicarea României soci ’’sta pe noi culmi ale progresului și civ' (iei.
- /

deț în valoare de 50 milioane lei. prin mobilizarea largă a maselor de cetățeni la acțiuni patriotice. Prin extinderea rețelei de unități de prestări de servicii și ridicarea calității serviciilor vom asigura în anul 1969 un volum de prestații de 65 lei pe locuitor.In agricultură se vor lua măsuri de folosire superioară a fondului funciar prin combaterea eroziunii solului pe 500 ha, desecarea și îndiguirea suprafeței de 2 000 ha peste prevederile de plan, ceea ce va duce la îmbunătățirea capacității de producție a terenului și creșterea suprafeței agricole cu 500 ha.Se va asigura sporirea producției medii la hectar, față de prevederile planului, la cultura griului cu 6 la sută în I.A.S. și cu 3 la sută în cooperativele agricole; la porumb cu 3 la sută în I.A.S și cu 2 la sută în cooperativele agricole, iar la sfecla de zahăr s. va realiza o producție medie de 23 000 kg la ha. în legumicultura se vor extinde suprafețele de solarii, tunele și răsadnițe, iar producțiile medii la hectar vor crește cu 8 la sută la I.A.S. și cu 5 la sută în cooperativele agricole peste prevederile de plan.în sectorul zootehnic, care deține o pondere însemnată în agricultura județului- nostru, se va asigura creșterea efectivelor în cooperativele agricole în 1969 față de 1968 cu 7,8 la sută la bovine, cu 17,5 la sută la vaci și juninci. cu 20 la sută la porcine și 10,5 la sută la ovine. In I.A.S. se va asigura o depășire a beneficiilor planificate cu 3 la sută, iar întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii vor reduce cheltuielile prevăzute cu 1.5 la sută, iar veniturile peste plan vor crește cu 1,5 la sută.Adunarea noastră de activ, reprezentînd cei peste 50 000 de comuniști, se angajează, în numele acestora, al tuturor oamenilor muncii de pe cuprinsul județului Mureș, indiferent de naționalitate, că își va mobiliza toate forțele. întreaga sa capacitate creatoare în vederea traducerii în viață a politicii marxist-leniniste a partidului, a realizării și depășirii planului de dezvoltare a economiei naționale pe 1969.

apă în 24 de ore. Se va urmări aprovizionarea ritmică cu mărfuri a unităților comerciale, astfel ca volumul desfacerilor să crească cu 10 la sută față de anul 1968.In domeniul agriculturii. în urma executării unor lucrări de îmbunătățiri funciara suprafața agricolă va crește cu 175 hectare. Folosind resursele de apă din județ se vor amenaja pentru irigat 500 hectare, iar prin executarea lucrărilor de^desecare se va înlătura excesul de umiditate de pe o suprafață de 1 000 hectare. SEV o suprafață de 2 500 hectare se vor efectua lucrări pentru combaterea eroziunii solului.Executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor agricole va face ca să se obțină sporuri de producție la principalele culturi astfel : la grîu recolta medie va crește, față de plan, cu 2 la sută în cooperativele agricole și cu 4 la sută la I.A.S. ; la porumb cu 2 la sută și respectiv 4 la sută. Folosind mai bine potențialul viticulturii, ramură cu pondere în economia județului, se va obține o producție de struguri cu peste 14 000 tone mai mare decît cea realizată în 1968. revenind un spor mediu de 500 kg struguri la hectar de pe întreaga suprafață de vie pe rod.In scopul dezvoltării zootehniei, efectivele de animale vor crește față de existent cu 13 la sută la taurine, din care 22 la sută la vaci și juninci. 31 la sută Ia porcin». 5 la sută la ovine și 22 la sută la păsări. Cooperativele agricole de producție vor vinde statului peste plan produse agricole în valoare de 5 milioane lei, iar întreprinderile agricole de stat vor depăși livrările prevăzute la fondul de stat, cu 2 la sută la struguri, 4 Ia sută grîu. 4 la sută porumb, 8 la sută carne și 1 la sută la lapte.Asigurăm Comitetul Central al partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că sarcinile economice din planul de stat și angajamentele pe anul 1969 vor fi îndeplinite în mod exemplar.



PAGINA 3SC1NTEIA — miercuri 25 decembrie 1968
EEC

ANGAJAMENTE PENTRU DEPĂȘIREA PLANULUI ANUAL

ACĂU
• UN SPOR DE 100 MILIOANE LEI LA PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ o LI- 

VRĂRI SUPLIMENTARE LA EXPORT DE 20 MILIOANE LEI • ECONOMII = 400 
TONE DE METAL Șl 2 000 MC MATERIAL LEMNOS • PRIN METODA DRUMULUI 
CRITIC TERMENUL DE EXECUȚIE A 1 460 APARTAMENTE SE REDUCE CU 3 LUNI 
• PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ, LUCRĂRI UTILITAR-GOSPODĂREȘTI ÎN VALOARE 
DE 100 MILIOANE LEI • 12 000 HA TEREN AGRICOL SMULSE EFECTELOR ERO
ZIUNII « ÎN I.A.S. : TOATE FERMELE SI PRODUSELE RENTABILIZATE ; BENEFI
CIUL SPOREȘTE CU CEL PUTIN 10 LA SUTĂ 0 2 800 TONE LEGUME ÎN PLUS 
FAȚA DE PLAN.

La chemările organizațiilor de partid a municipiului București și a județului Timiș, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Bacău, însuflețiți de obiectivele stabilite de recenta plenară a C.C. al P.C.R.. de prețioasele indicații cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu. își exprimă ho- tărîrea nestrămutată de a depune eforturi susținute pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce revin județului nostru din planul de stat pe 1969. Miiitînd cu elan sporit pentru punerea în valoare a importantelor resurse materiale și umane din industria județului Bacău, în scopul îndeplinirii și depășirii sarcinilor ce ne revin în anul viitor, ne angajăm să realizăm următoarele :Să se asigure realizarea ritmică a planului și depășirea volumului producției industriale cu peste 100 milioane de lei. întreaga depășire a planului se va realiza pe seama creșterii productivității muncii. în toate întreprinderile se va reduce consumul specific de materii prime si materiale cu cel puțin 1 la sută fată de norme. Pe ansamblul județului se vor economisi 400 tone de metal și 2 000 mc material lemnos. Avîndu-se în vedere sarcina de importantă deosebită privind exploatarea rațională a fondului forestier. întreprinderile forestiere din județ vor realiza integral sarcinile de plan aferente anului 1969 în condițiile diminuării volumului de masă lemnoasă exploatată cu 20 000 mc față de cea prevăzută prin plan a fi exploatată. Se vor livra suplimentar la fondul piețfei produse în valoare de 25 milioane lei.* 1

pe anul 1969. an hotărîtor pentru realizarea și depășirea prevederilor cincinalului și, de aceea, pe agenda noastră de lucru am înscris următoarele angajamente :Să depășim planul producției globale industriale pe anul 1969 cu 72 milioane lei și sarcina planificată pe anul 1969 la produc- ția-marfă vîndută și încasată cu 73,5 milioane lei. Prin mai buna organizare a producției și a muncii, siderurgiștii gălățeni vor da, în anul viitor, peste plan, 800 000 tone laminate — dintre care 10 000 tone de sortimente cu dimensiuni într.e 4—6 mm, iar constructorii de nave vor livra cu 1—2 luni înainte de termen cinci vase cuprinse în planul producției-marfă pe anul viitor, vor reproiecta mineralierul de 12 500 tone, în vederea modernizării lui și vor realiza un nou cargou de 14 000 tone. Vor fi asimilate un număr de cel puțin 110 produse noi.în vederea realizării exemplare a investițiilor, sîntem hotărîți să facem tot ceea ce depinde de noi spre a respecta cu strictețe termenele de punere în funcțiune a obiectivelor planificate și în mod deosebit a capacităților de la Combinatul siderurgic Galați. Constructorii acestui combinat se angajează să predea beneficiarului, cu două luni mai devreme, furnalul nr. 2 de1 700 mc și cel .de-al treilea convertizor de la oțelărie. Se vor mai da în exploatare, cu 1—2 luni înainte de termen, alte 10 o- biective industriale.în scopul Satisfacerii mai depline a cerințelor de consum ale populației, colectivele întreprinderilor industriale din județul nostru vor asigura livrarea peste plan la fondul pieței a unei cantități de produse în valoare de 50 mțlioane lei. Totodată, miiitînd consecvent pentru înfăptuirea indicațiilor plenarei C.C, âl P.C.R. din 16—17 decembrie a.c., se vor depăși cu 20 milioane lei sarcinile--prevăzute pentru export. Prin reducerea cheltuielilor materiale de producție, printre care consumul de metal cu 1 800 tone peste prevederile planului pe 1969, ne propunem să realizăm 25 milioane lei economii suplimentare la prețul de cost și beneficii peste plan în valoare de 40 milioane lei.

Planul: de export pe anul 1969 va fi depășit cu cel puțin 20’milioane de lei și se vor obține 40 milioane de lei beneficii peste plan. Se va asigura reducerea duratei de execuție și devansarea puberii în funcțiune cu 1—12 luni, la un număr de 12 obiective. Se vor economisi importante fonduri de investiții, prin reducerea ponderii lucrărilor de construcții și montaje cu 10—15 la sută. Aplicînd programarea execuției prin metoda drumului critic la cele 1 460 de apartamente, planificate a se construi în 1969. de către Trustul de construcții Bacău, se vor reduce termenele normate de execuție cu pînă la 3 luni.Prin antrenarea largă a masei de cetățeni
OLT

o 33 MILIOANE LEI SPOR LA PRODUCȚIA INDUSTRIALA o TREI IMPOR
TANTE OBIECTIVE VOR ATINGE PARAMETRII ÎN AVANS CU 1—2 LUNI o EX- 
PORTUL, MAJORAT CU 20 MILIOANE LEI, IMPORTUL - REDUS CU CIRCAn4« 

' ' MILIOANE’LEF©'-60 MILIOANE LEI ECONOMISIȚI PRIN DIMINUAREA'
'PERII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCTII-MONTAJE • PESTE PREVEDERILE'PLÂNU-* 
LUI : 10 000 TONE GRÎU, 10 600 TONE PORUMB, 2 025 TONE FLOAREA-SOARE- 
LUI, 8100 TONE SFECLA DE ZAHĂR SI 1 600 TONE FRUCTE o ÎNTREPRINDE
RILE PENTRU MECANIZAREA AGRICULTURII VOR REALIZA 8 LA SUTA ÎN PLUS 
LA VENITURI, 2 LA SUTA ÎN MINUS LA CHELTUIELI • ÎN C.A.P., VALOAREA 
PRODUCȚIEI SUPLIMENTARE = 39 MILIOANE LEI, DIN CARE 20 MILIOANE LEI 
PRODUSE SE VÎND STATULUI.Cop/erința organizației județene de partid Olt dă o înaltă apreciere însemnătății politice pe care o reprezintă chemarea la întrecere a conferințelor organizațiilor de partid ale municipiului București și județul Timiș. în acest spirit, organizația județeană de partid Olt va mobiliza oamenii muncii din industrie și agricultură, din toate domeniile de activitate pentru : îndeplinirea ritmică a planului și depășirea volumului producției industriale cu aproape 33 milioane lei, ce se vor obține pe seama creșterii productivității muncii; reducerea consumului specific la alumină cu 200 tone, la criolită cu 200 tone, la metal cu 1 la sută, reprezentînd 150 tone. Acestea vor duce la reducerea cheltuielilor materiale de producție cu peste 1,6 milioane lei față de sarcina de plan.La un număr de 3 obiective industriale ți anume : hala 4 de electroliză a uzinei de aluminiu, tăbăcăria minerală Corabia și fabrica de brînzeturl Slatina se va asigura încadrarea în parametrii tehnico-economici proiectați înainte de termen cu 1 pînă la 2 luni. Prin reducerea costurilor de fabricație și gospodărirea mai economicoasă a fondurilor materiale și bănești ale întreprinderilor se vor obține peste plan beneficii în valoare de 10 milioane lei.Vom livra suplimentar la fondul pieței produse în valoare de peste 3 milioane lei; vom depăși, de asemenea, cu 20 milioane lei planul de livrări la export, îndeosebi prin asimilarea unor produse ce sînt solicitate pe piața externă. Paralel cu această depășire a planului la export vom reduce importurile cu 3,75 milioane lei.Ne vom strădui să punem în funcțiune Înainte de termen cu 30—40 zile cea de a 4-a hală de electroliză de la uzina de aluminiu Slatina, fabrica de osii și boghiuri Balș și cel puțin 600 apartamente din planul pe 1969. Fondurile de investiții vor fi economisite prin reducerea valorii lucrărilor de construcții-montaj cu 10—15 la sută față de volumul total al investițiilor, respectiv cu aproximativ 60 milioane lei. Vom moderniza încă 10 km drumuri județene în1969.Planul de desfacere a mărfurilor către

. BIHOR
75 MILIOANE LEI PESTE PLANUL PRODUCȚIEI INDUSTRIALE o PLA

NUL DE LIVRĂRI LA EXPORT DEPĂȘIT CU 25 MILIOANE LEI e ÎNTREPRIN
DERILE CONSTRUCTOARE DE MAȘINI SI DE METALURGIE PRELUCRĂ
TOARE VOR ASIMILA 120 NOI PRObUSE o 700 TONE ECONOMII LA METAL 
o 20 000 HA ÎNDIGUITE SI DESPOTMOLITE o 5 400 TONE LEGUME PESTE PLAN 
© ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE EFECTIVELE DE ANIMALE VOR CREȘTE, 
FATĂ DE 1963, CU 5,6 LA SUTA LA BOVINE, 18,3 LA SUTA PORCINE Șl 98,5 LA 
SUtA LA PASĂRI o ÎN I.A.S. BENEFICIILE, FATA DE 1968, VOR SPORI CU 40 MI
LIOANE LEI.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Bihor au luat cunoștință cu deosebită însuflețire despre chemarea lansată de către conferințele organizațiilor de partid ale municipiului București și județului Timiș, în vederea mobilizării rezervelor existente, a capacității creatoare a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, economiștilor din industrie și agricultură, oamenilor de știință pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne revin în anul 1969 din planul de stat aprobat de recenta plenară a C.C. al P.C.R., și sesiunea Marii Adunări Naționale. De aceea, oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități, care lucrează în întreprinderile industriale, organizațiile de construcții, instituțiile și unitățile din agricultura județului nostru se angajează să realizeze următoarele :îndeplinirea ritmică a planului, depășirea 

la acțiuni de muncă patriotică se vor executa în anul următor lucrări cu caracter utilitar-gospodăresc în valoare de 100 milioane de lei.în scopul creșterii potențialului de producție din agricultura județului, vor fi antrenate organizațiile de partid, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole, cadrele de specialiști pentru folosirea cu chibzuință a pămîntului și aplicarea întregului complex de măsuri agrozootehnice'. Suprafața agricolă va crește cu 500 ha prin redarea în circuit a terenurilor care în prezent stau nefolosite și se va combate eroziunea pe o suprafață de 12 000 ha ; suprafața irigată va crește cu 25 la sută față de 1968. Prin aplicarea tuturor măsurilor agrotehnice, producțiile medii la hectar vor spori, față de cifrele înscrise în planul pe 1969, astfel : la grîu cu 6 la sută în cooperativele agricole și cu 10 la sută în I.A.S. : la porumb cu 3 la sută și respectiv 5 la sută. Vom obține, în medie pe județ, o producție de 22 000 kg sfeclă de zahăr și 14 500 kg de cartofi la ha. De asemenea, se vor obține peste prevederile planului, 2 800 tone de legume. Producția medie la vii va spori cu 3 la sută în cooperativele agricole și cu 6 la sută la pomi în I.A.S. în sectorul zootehnic, față de sfîrșitul anului 1968. în anul viitor cooperativele agricole vor spori efectivul de bovine cu 8 la sută, cel de porcine cu 15 la sută, al păsărilor cu 5 la sută și al ovinelor cu 9,5 Ia sută.Ca urmare a sporirii producțiilor vegetale și animale, cooperativele agricole vor livra statului, în plus, produse în valoare de peste 5 milioane de lei. în întreprinderile agricole de stat se va asigura rentabilizarea tuturor fermelor și produselor, astfel încît să se realizeze sporirea beneficiilor cu cel puțin 10 la sută.Comitetul județean de partid va îndruma organele și organizațiile de partid din industrie și agricultură să pună în centrul preocupărilor lor activitatea economică, sprijinind comitetele de direcție din întreprinderi, consiliile de administrație din I.A.S., consiliile de conducere din coonera- tivele agricole în stabilirea celor mai bune măsuri tehnico-organizatorice care să asigure realizarea integrală a obiectivelor propuse.

populație va fi depășit cu 2 la sută, reprezentînd 30 milioane lei prin modernizarea a 36 unități comerciale și construirea a 10 unități noi.în agricultură, față de 1968, suprafețele amenajate pentru irigat vor crește cu încă 3 000 ha. De asemenea, se vor executa lucrări de desecare și îndiguiri pe o suprafață de 7 500 hectare teren supus inundațiilor periodice. Pe terenurile slab productive se vor planta cu vie și pomi peste 1 000 hectare. Pentru combaterea eroziunii solurilor, pe terenurile degradate se vor planta sal- cîmi pe cel puțin 1 000 hectare.Prin executarea lucrărilor la un nivel agrotehnic superior, producțiile medii la hectar față de prevederile planului vor crește în cooperativele agricole cu 5.4 la sută la grîu, 4 la sută Ia porumb, 11 la sută la floarea-soarelui. 10 la sută la fructe. în felul acesta se vor obține, peste prevederile planului, 10 000 tone grîu. 10 600 tone porumb, 2 025 tone floarea-soarelui, 8 100 tone sfeclă de zahăr și 1 600 tone fructe. La întreprinderile agricole de stat, producția de grîu. va crește cu 8 la sută, iar cea de porumb cu 6 la sută. Efectivele de animale vor spori, față de nivelul anului 1968, cu 20 la sută la porcine și 33 la sută la păsări.Pe baza creșterii producției vegetale și animale valoarea producției globale suplimentare în cooperativele agricole va crește cu peste 39 milioane lei. din care vom vinde statului produse în valoare de 20 milioane lei. I.A.S.-urile vor depăși cu 2 la sută livrările prevăzute către fondul de stat la lapte și carne. De asemenea, în I.A.S. se va asigura rentabilizarea tuturor fermelor încît să se obțină un beneficiu suplimentar de 2 la sută. Prin organizarea mai bună a producției și a muncii, I.M.A. își vor spori veniturile față de anul în curs, cu 8 la sută și reduce cheltuielile cu 2 la sută.Asigurăm conducerea partidului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că fiecare comunist, fiecare om al muncii din județul Olt, vor depune toate eforturile, întreaga capacitate creatoare pentru traducerea în viață a politicii partidului închinată prosperității patriei socialiste, fericirii poporului român.

volumului producției globale cu 75 milioane lei, spor care .urmează a se realiia în întregime pe seama creșterii productivității muncii. La producția marfă vîndută și încasată, se va realiza o depășire de 70 milioane lei. Prin aplicarea măsurilor stabilite în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii, gospodărirea mai judicioasă a resurselor materiale și bănești, reducerea continuă a cheltuielilor de producție, se va depăși beneficiul planificat cu peste 1,5 la sută. Se prevede, de asemenea, depășirea cu cel puțin 25 milioane Iei a planului de livrări la export.în domeniul tehnic se vor asimila peste plan 38 noi sortimente, iar la 120 produse ale întreprinderilor constructoare de mașini și de metalurgie prelucrătoare se va reduce durata de asimilare cu 1—3 luni față de plan. Se va extinde acțiunea pentru auto- 

utilare prin proiectarea și executarea unui număr de cel puțin 70 mașini și instalații cu forțe proprii. Prin intervenții energice se vor economisi peste 700 tone metal. De asemenea, se va reduce în continuare consumul de Iernii de mină, realizîndu-se un indice maxim de consum de 13 metri cubi la 1 000 tone cărbune extras.Se va scurta durata de execuție cu 1—6 luni la un număr de 8 noi obiective. Planul de dare în folosință a locuințelor în anul viitor se va realiza ritmic și integral pînă la 30 noiembrie 1969. La obiectivele de investiții proiectate și executate prin unitățile de proiectare și construcții locale se vor adopta soluții care să asigure reducerea ponderii lucrărilor de construcții montaj în totalul investițiilor cu 10—12 la sută.Se prevede, de asemenea, realizarea parametrilor proiectați cu 60 de zile înainte de termen la obiectivele noi : rafinăria Crișana, uzina de alumină etapa a treia și atelierul de forță Salonta. Se vor mobiliza masele largi de cetățeni pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a orașelor și satelor județului nostru, realizîndu-se prin muncă patriotică un volum de lucrări în valoare de pește 70 milioane lei. Pentru lărgirea gamei de prestații și servicii către populație se vor înființa cel puțin 160 de. unită ți prestatoare.Ne propunem să luăm toate măsurile pentru folosirea cît mai rațională a fondului funciar și obținerea unor producții mari în agricultură. Se va asigura extinderea suprafețelor irigate, depășindu-se planul cu cel puțin 15 la sută. Prin largi acțiuni patriotice de masă se va asigura executarea de îndiguiri și despot- moliri la văile existente. asigurîndu-se scoaterea de sub influența negativă a excesului de umiditate a unei suprafețe de
ALBA

o PRODUCȚIA GLOBALA INDUSTRIALA DEPĂȘITĂ CU 50 MILIOANE LEI o 100 
TONE OTEL ELECTRIC, 100 TONE ACID SULFURIC, 150 TONE SULFAT FIEROS © 400 
TONE ECONOMII DE METAL • BENEFICII PESTE PLAN DE 20 MILIOANE LEI 
o PRODUCȚIA AGRICOLĂ VA SPORI, FATĂ DE PLAN, CU 1 500 TONE LA GRIU, 
3 000 TONE LA PORUMB SI 1 000 TONE LA STRUGURI • VÎNZĂRI PE BAZA DE 
CONTRACTE : 8 850 TONE CARNE, 52 000 HL LAPTE DE VACĂ, 1 500 HL LAPTE 
DE OAIE, 350 TONE LÎNĂ.Ânalizîhd obiectivele chemării la întrecere lansate. de conferințele organizațiilor de partid ale municipiului București și județului Timiș, participanții la adunarea activului de partid al județului Alba au scos în evidentă, cu cifre și date, resursele necesare pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de mare răspundere privind dezvoltarea economiei naționale, ce le revin din planul pe 1969. Ca urmare adunarea activului de partid, în numele locuitorilor acestor meleaguri — români, maghiari, germani — se angajează să realizeze peste sarcinile ce le revin pe anul 1969 următoarele':Prin asigurarea ritmică a îndeplinirii planului vom obține o producție globală industrială cu cel puțin 50 de milioane lei mai mare, urmărind ca depășirea să ■ se realizeze pe seama creșterii productivității muncii. Ca urmare, în anul 1969 se yor.-gealiza,. peste prevederile planului : 1.00. țQhe«.otel. plectric,.jpo.,stone..uti-r laje de, turnarejuspentcu. ,oțe$riiwfșm bucăți : mașini unelte, -1 000 bucăți--mașini de cusut pentru uz casnic, 1 500 mașini de spălat rufe, 80 tone cupru de convertizor, 100 tone acid sulfuric, 150 tone sulfat fieros, 500 tone sodă calcinată, 300 tone sodă caustică. 200 metri cubi placaje și mobilă în valoare de 500 000 lei.Se vor reproiecta și moderniza 75 produse în unitățile industriei constructoare de mașini și industriei ușoare și se va scurta cu 2—4 luni durata planificată de asimilare la cel puțin 50 produse. De asemenea, se vor proiecta și executa cu forțe proprii 100 de mașini și instalații, dimi- nuîndu-se în acest fel efortul de investiții și importul. Se vor economisi numai la metal 400 tone față de prevederile pe anul 1969. Se prevede livrarea unei cantități suplimentare de produse la fondul pieței în valoare de 12 milioane lei și depășirea cu 6 milioane lei a sarcinilor de export. Se vor obține 20 milioane lei beneficii peste plan.în domeniul investițiilor se preconizează darea în funcțiune cu 1—3 luni înainte de termenul prevăzut a unui număr de 5 obiective ; economisirea fondurilor de investiții prin reducerea ponderii lucrărilor de construcții montaj cu cel puțin 5—10 la sută ; realizarea parametrilor tehnico- economici proiectați la un număr de 5 obiective, cu 2 luni înainte de termen ; scurtarea cu 30 de zile a termenelor normate de execuție a lucrărilor la un număr de 400 apartamente- și reducerea costului

CLUJ
(Urmare din pag. I) tat un răspuns în care se formulează următoarele angajamente.în domeniul industrial, printr-o folosire judicioasă a capacităților de producție, a materiilor prime și materialelor, prin organizarea superioară a producției și a muncii, să depășească în 1969 sarcinile de plan la oțeluri aliate cu 200 tone, la laminate — cu 150 tone. lâ. utilaj pentru industria ușoară cu 200 tone, ciment — 10 000 tone, cherestea — 4 300 mc, preparate din carrie — 120 tone. .Se prevede, de asemenea, asimilarea peste plan a unui număr de circa 300 de produse și sortimente noi, reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale și combustibil cu circa 1 la sută și economisirea, pe această cale, a cel puțin 1 000 tone metal și 7 200 mc material lemnos. Totodată; se vor livra suplimentar la fondul pieței produse în valoare de 18 milioane lei, iar la export mărfuri în valoare de 17 milioane lei. Se va obține un beneficiu suplimentar de 20 milioane lei. Prin măsuri de îmbunătățire a activității unităților de construcții se vor da în funcțiune — înainte de termen cu 1-3 luni — o serie de o- biective industriale și social-cuiturale. De asemenea, se va reduce prețul de cost al lucrărilor de construcții-montaj cu cel puțin 1 la sută peste prevederi, iar ponderea lucrărilor de construcții-montaj, în totalul investițiilor prevăzute pe anul 1969, cu circa 25 milioane lei.în agricultură se va asigura utilizarea mai eficientă a fondului funciar, execu- tîndu-se lucrări de combatere, a eroziunii solului pe cel puțin 12 000 ha și desecări — pe 800 ha., iar. prin redarea în cultură a unor suprafețe degradate și slab productive se va mări suprafața agricolă cu 300 ha. Conferința și-a luat angajamentul ca, prin aplicarea unei agrotehnici a- decvate. să se obțină depășirea cu 5 la sută la hectar a producțiilor medii planificate la porumb în cooperativele agricole și întreprinderile agricole de stat, iar la sfecla de zahăr cu 10 la sută în cooperativele a- gricole. De asemenea, producția planificată de legume la hectar va fi depășită cu 
5 la sută în cooperativele agricole și cu 7 

peste 20 000 hectare. Producțiile medii la hectar vor spori, față de plan, cu 2 la sută la grîu și 3 la sută la porumb, iar la sfecla de zahăr se va obține o recoltă medie de 24 000 kg la hectar. în legumi- cultură, producția planificată la hectar se va depăși cu 5 la sută, realizîndu-se peste plan 5 400 tone legume pe întregul județ. De asemenea, producția medie la hectar la struguri și fructe va crește cu 4 la sută.în zootehnie eforturile vor fi canalizate în - direcția măririi efectivelor de animale și a producției acestora. Cooperativele agricole vor avea, față de 1968 cu 5,6 la sută mai multe bovine, 18,3 la sută mai multe porcine, 4,5 la sută mai multe ovine și 98,5 la sută mai multe păsări. Pe baza creșterii greutății medii de sacrificare a taurinelor vom da statului cu 574 tone carne mai mult decît în 1968. La celelalte produse plusul care se va realiza față de 1968 va fi de 15,5 la sută la lapte și 9,8 la sută la lînă. întreprinderile agricole de stat vor depăși livrările prevăzute la fondul de stat cu 324 tone carne, la I.A.S., beneficiile față de 1968 vor crește cu peste 40 milioane lei, iar întreprinderile de mecanizare a agriculturii vor realiza o reducere a cheltuielilor cu 2 la sută și creșterea veniturilor peste plan cu 1,5 la sută.Ne exprimăm convingerea că toti comuniștii, toti oamenii muncii de pe meleagurile bihorene își vor dărui întreaga putere a brațelor și a minții în slujba traducerii în viață a sarcinilor trasate de recenta plenară a C.C. al P.C.R., a indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. adu- cîndu-și astfel contribuția, alături de întregul popor, la ridicarea patriei noastre scumpe, Republica Socialistă România, pe noi culmi ale progresului și civilizației.

unui apartament cu cel puțin 6 Ta sută față de plan. Antrenîndu-se masele de cetățeni la munca patriotică, se vor executa lucrări cu caracter obștesc în valoare de 26 milioane lei, iar prin contribuția bănească a populației se vor construi obiective social-cuiturale în valoare de 4 800 000 lei.în întreprinderile de mecanizare a agriculturii, prin folosirea mai rațională ' a parcului de mașini și tractoare și prin scăderea consumurilor specifice de carburanți, lubrifianți și piese de schimb, se vor reduce cu 15 lei cheltuielile la 1 000 de lei venituri, -ceea ce reprezintă o scădere a dotației cu 450 000 lei. în I.A.S. dota- țiile de la buget vor fi reduse în totalitate și se vor realiza 1 500 000 lei beneficii peste plan.-Anul viitor suprafețele irigate se vor extinde',’ în cooperativele agricole, cu 517 hectare.a Vâ#Kîri I:A-.S. cu 419 hectare. Vom intensifica eforturile ■psn'trti'hxedutârea lucrărilor agricole la'tiiifpși'la lin’fiîvdl-"agrotehnic cît mai ridicat, sporind prin aceasta producția, față de plan, cu 1 500 tone grîu, 3 000 tone oorumb, 1 000 tone struguri. Peste prevederile planului vor fi livrate 500 tone legume. Sectorul viticol, care găsește condiții deosebit de favorabile în județul nostru, va fi extins cu 350 ha.Un obiectiv de mare importanță îl va constitui dezvoltarea creșterii animalelor și a productivității acestora. Comparativ cu anul acesta, efectivele de animale, în anul viitor, vor spori în cooperativele agricole cu 2 500 capete la bovine, cu 4 000 la ovine și 3 100 la porcine. Pe baza sporirii producției vegetale și animale, comparativ cu acest an, în 1969 se vor livra statului mai mult cu 2 000 tone grîu, cu 100 tone struguri, cu 2 000 capete porcine și cu 2 000 miei. Organizațiile de partid din localitățile necooperativizate de munte vor îndruma și mobiliza țărănimea în mod deosebit pentru creșterea unui număr cît mai mare de animale pentru ca în anul 1969 să se vîndă. pe bază de contract, cel puțin 8 850 tone carne. 52 000 hl lapte de vacă, 1 500 hl lapte de oaie, 350 tone lînă.Muncind cu abnegație și răspundere, ne angajăm să ridicăm tot mai mult industria și agricultura județului Alba la nivelul cerințelor actuale, conștienți fiind că prin aceasta vom răspunde sarcinilor stabilite de partid, contribuind la ridicarea bunei stări a poporului, la înflorirea patriei noastre dragi, România socialistă.
la sută în întreprinderile agricole de stat, realizîndu-se peste plan 1 400 tone legume, întreprinderile agricole de stat vor livra la fondul centralizat peste sarcina de plan cu 5 la sută mai multe fructe. în domeniul zootehniei, în întreprinderile agricole de stat, efectivele de animale vor crește, față de anul 1968, cu 350 capete la bovine, cu 57 000 capete la porcine și cu 58 000 păsări ; în cooperativele agricole numărul bovinelor și porcinelor va crește cu 7 la sută față de anul 1968, iar al păsărilor cu 20 la sută. Pentru sporirea producției de furaje se vor extinde culturile duble pe cel puțin 11 000 ha în cooperativele a- gricole și 2 000 ha în întreprinderile a- gricole de stat. Prin sporirea producției vegetale și animale I.A.S. vor livra la fondul de stat, peste prevederile planului, 200 tone de grîu. 400 tone legume, 100 tone fructe, 1 000 hectolitri lapte. 150 000 ouă și 300 tone de. carne. Totodată, cooperativele agricole vor valorifica către stat peste prevederi produse agricole în valoare de 11 milioane lei, printre care 400 tone carne și 5 000 hectolitri lapte. întreprinderile agricole de stat și întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii vor realiza o sporire a bene ficiilor peste prevederile de plan cu 2. la sută. Se prevede ca veniturile bănești planificate în cooperativele agricole să crească cu 2,2 la sută, iar averea obștească — cu 1,5 la sută.Angajamentul conferinței județene de partid Cluj cuprinde, de asemenea, o serie de prevederi în domeniul activităților gospodărești. printre care lucrări de înfrumusețare a localităților. în valoare de 60 milioane lei. extinderea rețelei de drumuri comunale, amenajarea a 65 000 mp spații verzi, modernizarea și extinderea unor unități comerciale de stat. înființarea a 100 noi secții de prestări de servicii ale cooperației meșteșugărești și de consum.Dorim ca prin faptele și rezultatele muncii noastre să ne dovedim adeziunea totală și atașamentul deplin față de politica internă și internațională a partidului și statului nostru, să contribuim Ia edificarea socialismului în România, la întărirea unității moral-politice a întregului popor muncitor in jurul partidului și Comitetului său Central, pentru binele și înflorirea națiunii noastre socialiste.

INSTITUTUL DE CERCETARE
Șl PROIECTARE PENTRU 

INDUSTRIA ELECTROTEHNICĂColectivul de . cercetători și proiecțanți din Institutul de cercetare și proiectare pentru industria „electrotehnică — institut care, în 1969, intră în cel de al 19-lea an de activitate — a primit cu deosebit entuziasm chemarea celor 3 institute de cercetare și proiectare din sectorul 7 al municipiului București. Conștienți de faptul că progresul în industrie nu poate fi conceput fără un aport continuu și de nivel ridicat al cercetării științifice, sîntem ho- tărîți să milităm cu pasiune și abnegație, pentru a ridica pe o treaptă tot mai înaltă eficiența și gradul de aplicabilitate al cercetării științifice în construcția de mașini și electrotehnică din România.Eforturile noastre vor fi îndreptate spre realizarea de produse la nivelul tehnicii moderne, cum sîrit: noi tipuri de locomotive dieșel-electrice, pentru condiții tehnice și climatice de exploatare diversificate, cate să satisfacă și cerințele la export; o nouă serie unitară de mașini electrice asincrone, calculate prin procedee moderne și folosind materialele electrotehnice cu parametri superiori ; condensatoare și baterii automatizate pentru îmbunătățirea factorului de putere din rețelele energetice ; noi tipuri de bunuri de larg consum și aparate electrice ; materiale speciale, cum sînt placa- tele pentru circuite imprimate, solicitate de industria electronică și altele.Ne angajăm să îndeplinim integral sarcinile de cercetare și proiectare care ne revin și să reducem cu 10 la sută durata cercetărilor prevăzute.Plecînd de la convingerea că rezultatele activității noastre exprimă în esență contribuția ce o putem aduce în perioada anilor 1969—1970, alături de ceilalți oameni ai muncii, la progresul țării ne vom axa eforturile pe îndeplinirea următoarelor obiective principale :1. Realizarea de noi mașini, aparatură și instalații, cu un înalt grad de integrare și competitivitate, care să satisfacă exigențele cantitative și de nivel tehnic ale economiei și să contribuie la îmbunătățirea balanței de plăți a țării. Vom asimila în anii 1969—1970, cu un trimestru mai devreme, condensatoarele de forță de 10 kV, cu di- electrici clorurați, siguranțele fuzibile de 6-63 A, contactoarele de 6 kV, 100 A, echipamentele de redresare, descărcătoarele pentru protecția liniilor de înaltă tensiune, redresoarele de sudură.2. Asimilarea de noi materiale și compo- nenți necesari îmbunătățirii calității și diversificării producției, cum sînt: elcctro- 
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de dumneavoastră la Conferința organizației de partid a municipiului București, cu privire la creșterea eficientei, muncii de cercetare științifică în tara noastră.Noul, consiliu științific al institutului, constituit astăzi, vă exprimă, mult stimate tovarășe Ceaușescu, sincere mulțumiri pentru îndrumările concrete ce ați binevoit a ni le da șl se angajează, totodată, cu hotărîre să conducă activitatea Institutului de fizică atomică,, astfel încît obiectivele muncii noastre de cercetare să fie nu numai atinse, ci chiar depășite și să devină cît mai utile- dezvoltării economice a patriei.Vă informăm, în același timp, că am luat cunoștință de chemarea adresată de cele trei unități de cercetare și proiectare din Sectorul 7 al Capitalei, tuturor institutelor <jlin țară, care au acest profil, în spiritul acestei chemări, consiliul științific și întregul personal de cercetare al institutului vor continua orientarea întregii lor activități spre legarea nemijlocită a cercetării de obiectivele prioritare ale economiei naționale, prin valorificarea de noi resurse naturale, prin punerea la punct a unor tehnici și tehnologii noi, de profil, precum și prin rezolvarea unor teme fundamentale, care vor genera aplicații deosebite și vor contribui la ridicarea prestigiului internațional al României socialiste.însuflețiți ele chemarea celor trei institute, ne angajăm :— să intensificăm eforturile noastre pentru a rezolva în cele mai bune condiții toate temele de cercetare cuprinse în planul de stat și departamental ;
GALAȚI
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grafit din cocs de petrol românesc, izolatori din rășini epoxidice.3. Reducerea consumurilor de materiale, și în mod deosebit a metalelor; la noua serie de siguranțe fuzibile de joasă tensiune, pentru valorile de 6-63 A, se va cerceta posibilitatea înlocuirii argintului cu cuprul, fără a afecta performanțele lor.4. Introducerea de tehnologii moderne, care să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de lucru și la ridicarea productivității sociale a muncii, la creșterea gradului de echipare tehnică a întreprinderilor. împreună cu Fabrica de motoare electrice din Pitești, ne propunem introducerea în labri- cație a unor tehnologii de obținere a micro- mașinilor cu întrefier axial, a cărei soluționare va permite completarea unei licențe.5. îmbunătățirea organizării științifice a producției și a muncii, prin aprofundarea cercetării economice și prin perfecționarea sistemului informațional și a mijloacelor de calcul, destinate economisirii de forță de muncă și materiale.6. Pentru asigurarea eficienței maxime a cercetării și scurtarea ciclului de cer- cetare-asimilare în fabricație, vom generaliza sistemul organizării activității mixte de cercetare și proiectare de produs, cola- borîrd încă de Ia elaborarea soluției cu viitorul beneficiar, conferind astfel muncii, de cercetare un pronunțat caracter de forță materială de producție și sporind conținutul științific al muncii de proiectare.7. Cu forțe proprii, vom contribui la dezvoltarea bazei materiale de cercetare, construind unele instalații și echipamente care pînă acum se importau. Astfel, colectivul institutului își propune ca, pînă la sfîrșitul anului 1970, să realizeze integral și cu forțe proprii generatorul de impuls de tensiune de 1 200 000 V pentru Institutul Politehnic din București și cel de 1 400 000 V pentru I.C.P.E., evitînd un import de aproximativ 1 500 000 lei valută.Călăuzindu-ne după indicațiile mobilizatoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, care arată că „scopul cercetării este de a fi cît mai iute aplicată în practică", vom folosi întreaga noastră capacitate creatoare pentru creșterea eficienței cercetării și ancorarea ei în necesitățile reale, obiective ale economiei, îndeplinind astfel misiunea încredințată de partid de a ridica aportul științei naționale, al inteligenței proprii, la nivelul cerut de progresul actual, de cerințele prosperității poporului.
4; &Cel PpțiH. față de ©revederile plinului de încheiere a acelor lucrări c un interes deosebit pentru en cleară, aplicațiile radioizotopil- trie și cercetare, precum și F ducerea unor tehnici și tehnol economie ; Ă— să descoperim noi posibi’u care a unor tehnici nuclearesau aflate în curs de elaborai?' jL, .... .— să încheiem contracte de cercetare. valoare de cel puțin 30 milioane lei, ast încît să contribuim Ia rezolvarea unor probleme din sectoarele metalurgic, construcții de mașini, petrol, chimie, energetică șl altele ;— să ne concentrăm toată atenția și priceperea asupra rezolvării, în timpul cel mal scurt, a unor probleme specifice introducerii energeticii nucleare în țara noastră și să sprijinim efortul pe care îl va face industria pentru însușirea tehnologiilor necesare acestui scop ;— să intensificăm munca de pregătire șl perfecționare a specialiștilor necesari a- bordării problemelor de energetică nucleară în industrie, precum și pentru aplicarea tehnicilor și tehnologiilor nucleare în economia națională.Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că ne vom mobiliza întreaga capacitate de muncă . și creație, pentru ca prin rezultatele cercetărilor noastre să contribuim la dezvoltarea economică a patriei, răspunzînd astfel încrederii și sprijinului pe care partidul și poporul le acordă cercetării științifice din țara noastră.

Avînd în vedere faptul că o mare parte din suprafața arabilă a județului nostru este situată în pantă și supusă eroziunii, organizația județeană de partid va mobiliza țărănimea cooperatistă, lucrătorii din a- gricultură, specialiștii, pentru a executa lucrări de combatere și prevenire a eroziunii solului pe o suprafață de 15 000 ha în 1969 și pe alte 25 000 ha în 1970, din care peste 2 000 ha vor fi terasate și plantate cu viță de vie. în scopul intensificării producției agricole vegetale, în următorii doi ani vor fi extinse cu 6 700 ha suprafețele amenajate pentru irigat în sisteme mari și cu resurse locale, din care 2900 ha în întreprinderile agricole de stat și 3100 ha în cooperativele agricole de producție.Unitățile agricole socialiste din județul Galați se angajează ca, prin executarea la timp și de calitate a tuturor lucrărilor cerute de agrotehnică, să realizeze în 1969 următoarele producții medii la hectar: 2 000 kg de grîu, 2 700 kg de porumb' boabe la ha, iar la floarea-soarelui se va depăși producția planificată cu 1 270 de tone. în județul Galați se vor cultiva, în 1969, aproape 6 000 ha de teren și vor livra 67 900 tone de legume, cu 23 900 de tone mal. mult decît în 1968.în întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole din județ efectivele de animale vor crește, în 1969 față de anul în curs, cu peste 4.000 capete de bovine, cu 19 000 capete porcine și cu 156 000 de păsări. în anul viitor se vor livra 296 500 hl lapte de vacă, cu 11 la sută mai mult decît în 1968. în viticultură se va realiza o producție totală de 82 000 tone de struguri, cu 5 000 tone peste plan.în sectorul social-cultural vor fi date în folosință la termene mai scurte cu 30—50 de zile, un număr de 300 apartamente, 60 săli de ’ clasă, un centru stomatologic. Mobilizînd masele de cetățeni la acțiuni cu caracter gospodăresc, vom executa lucrări în valoare de peste 90 milioane lei.Vom face ca angajamentele noastre să constituie o datorie de onoare pentru colectivul fiecărei întreprinderi industriale și de construcții, fiecărei unităti agricole socialiste, convinși fiind că astfel ne aducem partea noastră de contribuție Ia continua înflorire a patriei noastre socialista.
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CULTURA

Mihnea GHEORGHIU

în lunga istorie a eforturilor omului de a comunica cu semenii săi, prezentul se situează pe o treaptă fără precedent ; amploarea și intensitatea mijloacelor actuale de informație, multidimensionale, sînt departe de a-și fi epuizat posibilitățile și presupunînd că acceptăm în litera lui raportul Institutului Hudson, cu atît mai departe încă de a atinge nivelurile fantastice prevăzute pentru următorul sfert de veac.A apărut, prin urmare, datorită tehnicilor de selecție și transmisie a informațiilor, o nouă ipoteză victorioasă în definiția culturii și o nouă măsură a lucrurilor omenești : comunicabilitatea. Ești liber în măsura în • care participi la iar valoarea formelor de existentă ale unei societăți este inseparabilă de intensitatea conștiinței ei pre lume. De aceea, nu se să nu respingem radical „neutralității" tehnicii în pentru noul umanism, și nu puțin pe aceea că o teorie filozofie a informației ar putea să nu plece mai întîi de la ideea de cultură.Dată fiind puterea enormă a audio-vizualulul, care include agora în intimitatea persoanei, mai mult decît a putut-o vreodată face literă scrisă, rolul cultural al informației a crescut considerabil. Preluînd definiția academicianului Pierre-Henri Simon, cultura ca act de conștiință a actualității, iată ce e informația.In zilele noastre, un om cultivat nu mai poate fi exclusiv acela pe care, prin studiul trecutului, pasiunea cunoașterii l-a răpit din noul forum, din experiența pe care societatea o realizează în fiecare zi sub impulsul ideilor-forță ce dezvoltă procesul istoric. Procesul dezvoltării este ireversibil, însă nu independent de istorie și de aceea marii termeni de comparație oferiți de culturile trecutului constituie un suport , axiologic indispensabil al omului

des- poate ideea lupta mai sau o
destinul colectiv

tor de informații,

cultivat care, livrîndu-se aventurii tehnico-știintifice. o dată cu întreaga noastră societate, nu-și pierde spiritul de sinteză și de generalizare filozofică, adică libertatea de alegere și cu ea bucuria de a trăi, înglobarea și integrarea în cultura de azi a unui, mare număr de cunoștințe (primite prin cărți, presă, radio, televiziune sau cinematograf, la universitate, in laborator, pe teren sau la centrele de informatică) constituie o operație complicată și nu lipsită de riscuri pentru psihicul nostru suprasolicitat de responsabilități. Dacă există o primejdie în acumularea neselectivă, dezordonată (comparația cu „o enciclopedife răvășită11). o alta

cinema
0 Becket : PATRIA — 10 ; 13,30 ; 17 ; 20,30.
• Aventurile lui Tom Sawyer : REPUBLICA 
— 9,15 ; 11,45 ; 14 ; 10,30 ; 18,45 ; 21.
0 Aventurile Iul Tom Sawyer șl Moartea Iul 
Joe indianul : EXCELSIOR — 9 -----------
0 Profesioniștii: FESTIVAL
16.15 ; 18,45;................ ..........
15.15 ; 17,45 ;
13.15 ; 15,45 ;
17 ; 19,45.
O Astă seară
11.15 ; 13,30 ;
8.30 ; 11 ; 13,30 ...
0 Urletul lupilor
15.30 ; 18 ; . 20,30, i
20,30, MODERN ■
18.45 ; 21.
0 Vera Cruz
15.45 ; 18,15 ; ____
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Noaptea : C2::7L.
18.30 ; 21, -------------
18.30 ; 21.
0 Columna : LUMINA
19,45,. GRIVIȚA — 10 ; 13 ; 16 ; 19,30, ARTA 
9,30—16 în continuare ; 19,15, FLAMURA —
12.30 ; 10 ; 19,30.
0 Căderea imperiului roman : DOINA — 11,30 ; 
16 • 19,30.
0 Program pentru copii : DOINA a ...
• ^ . ... ----------------------
0 Să rîdem cu Pat șl Patachon 
(bilete la casă) : — 10 ; 12 ; 14.

GLORIA
8,45 ; 11,15 ;

21.15, MELODIA - 9,
20.15, FEROVIAR — 8,
18,15 ; 21, EXCELSIOR

mă distrez : LUCEAFĂRUL 
16 ; 18,30 ; 20,45, BUCUREȘTI 
; 16 ; 18,30 ; 21.

: CAPITOL 
GLORIA — 
- 9,30 ;

: VICTORIA — 9 ; 11,15
20,30, FLOREASCA — 9 

_o ; 20,30.
CENTRAL — 8,30 ; 11 { 13,30

BUCEGI — 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ;

- 9—16,45 în continuare ; 
13 " '.............. .........

ii?

9 ;

119,30. L
. „___._____ — 8 ; io. ;

Valea albinelor : UNION - 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Piramida Zeului Soare : UNION — 10.

‘ ■ “ ' ■ - ■ - t . CINEMATECA

-0'ăiondo-cana : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare. ’ .
0 Trei copil „minune" : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Neînf leșul : BUZEȘTl - 18 ; 28,30, UNIREA 
— 15,30 ;''18 ; 20,15.
0 Fete Jn uniformă : BUZEȘTl — 15,30.
0 Tarzan, omul-malmuță șl Fiul lui Tarzan : 
DACIA — 18,15—20 în continuare.
O Samuraiul : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Prințesa : DRUMUL SĂRII - 15 ; 17,45 ; 20. 
0 Judoka, agent secret : GIULEȘTI — 15.30: 
18 ; 20,30.
0 Un bărbat $1 o femeie : COTROCENI — 18 :
20.30.
0 Superauta •natul : COTROCENI — 15,30.
0 Spartacns (ambele serii) : VIITORUL — 16 :
19.30.
0 Made în Italy: AURORA — 9,45; 11,45; 14; 
16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9,30—15,30 în conti
nuare ; 18 ; 20,15.
0 Ziua în care vin peștii : MIORIȚA — 9; 
11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30.

• Opera Română : Lucia di Lammermout 
19,30.
0 Teatrul de Operetă : Voievodul țiganilor (pre
mieră) — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Co
media) : Heldelbergul de altădată — 19,30 ; (sala 
Studio) : Părinții teribili - 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nlcnlc — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
bd. Schitu Măgureanu) : Meteorul — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Sflrșltul pămîntului — 20.
• Teatrul „C L Nottara" (sala Magheru) : O 
casă onorabilă — 19,30 ; (sala Studio) : Cînd 
luna e albastră — 20.
• Teatrtll Mic : Tango — 20.
0 Teatrul Giulești : Omul care a văzut moartea 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Adresanții necunos- 
cuți — 10 ; 16.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România : Selecțluni '68 — 20. 
0 Circul de stat : Circul „Aeros“ (R.D;G.) : 10 : 
19,30.

(Urmare din pag. I)

numit Ramiro Ortiz 
în 1925 Ancorarea 
lor profundă in solul 
autohton nu i-a îm
piedicat să fie ade- 
vărați ..europeni", să 
dea expresie spiritu
lui veacului de la me
ridianul românesc.

M-am întrebat, a- 
desea, de unde vine 
imensa tărie morală 
care a susținut crea
ția celor mai mari 
scriitori români în 
împrejurări în care 
se părea că, bătută 
de atîtea vînturi, fla
căra spiritului creator 
se stingea. M-am în
trebat cum de au 
crescut falnicii co
paci ai atîtor capodo
pere — pădurea în
treagă ce o numim cultura română. Va 
trebui să se scrie 
odată o istorie a lite
raturii române ca 
o epopee a acestei 
puteri de a străpun
ge opacitățile vremu
rilor potrivnice crea
ției, așa cum istoria 
noastră, scrisă și ne
scrisă, este o altă e- 
popee — a forței de 
a dura și de a stră
bate prin cele mai ne
închipuite stavile.

rezidă în înregistrarea lor indiferehtă incultă. Fuziunea informațiilor sub imperiul inteligenței selective, fundată pe o concepție prielnică dinamismului fenomenelor consemnate, acesta. ar. fi actul prin care omul inteligent și contemporan cu el însuși se cultivă informîndu-se, sau „se pune la curent" cu viața culturală din tara lui și din alte țări. Ca la un gigantic emițător-recep- ..._____________se iscă pentru operatorul-informa-tor o gravă problemă de conținut care e și una de conștiință : imaginea prezentului în lume. Ce emiți ca să te reprezinte satisfăcător (fidel și integral) și ce recepționezi, ca să ai conștiința că nu te înșeli asupra caracterului satisfăcător (reprezentativ) al informației obținute cu prețul efortului și timpului pierdut. Fiindcă timpul este bunul nostru irecuperabil, iar valoarea lui crește în proporție portat la fiecare moment de progres menite să-l economisească.La sfîrșitul veacului trecut, estetica nu era decît o tentativă, — mai mult sau mai puțin sigură de ea. — de a integra unor sisteme filozofice prestabilite datele eminamente variabile ale unor sensibilități transmisibile, dar incapabile de a se justifica. Dominanta etică a gîndirii noastre filozofice a facilitat apariția unor criterii mai puțin rigide decît în alte țări. Astăzi, dialogul dintre estetician, public și creatorul de artă din România nu mai ridică cu acuitate problema axiologică, ci una metodologică, deoarece, contrară hazardului și capriciului, știinta actuală despre arte, amplificată prin cercetările privitoare la comunicare si la consumul de bunuri culturale (deci „cultura de mase"), concepe artele ca documente-unicat ale conștiinței sociale, expresii marcate ale spiritului omenesc în perpetuă devenire.Dacă lăsăm o clipă la o parte problema, nu mai puțin însemnată, a criteriilor după care fiecare din noi își alege bagajul cultural în voiajul spre semenii săi, devine tot mai importantă metoda la care ne decidem în explicarea și propagarea imaginii noastre proprii. Azi este capital să comunicăm celorlalți o serie de adevăruri fundamentale despre noi. să transmitem despre cultura națiunii noastre informațiile cele mai proprii, care să ofere măsura devenirii noastre istorice, conforme cu conștiința noastră socialistă, cu Unitatea dialectică dintre valorile tradiționale și cele actuale, dintre trecutul și prezentul nostru. între conștiința și cultura unui popor nu se stabilește raportul firesc de., coeziune decît în condițiile eliberării de servitutile și de miturile care Ie falsificase ;și le mutilase legătura seculară (sau milenară) creînd un antagonism dureros între realitatea culturală si realitatea politico- socială a națiunii.în actuala etapă a existenței noastre sociale, caracterizată prin unitatea moral-politică a unei națiuni care și-a ales în chip responsabil destinul, este riguros necesar ca imaginea prezentului ei în lume să se constituie în forme exacte și definitorii și să se comunice altora prin semne și note proprii, distincte. Valorile estetice, intelectuale și morale nu pot do- bîndi peste frontiere un denominator comun, așa cum se petrece, cu ■TdrmbTfe standardizate ale, corner, — țului international, . de aceea „coexistentă ideologică" nu este de acceptat” pentrna-n'oi. Condiția persoanei^ în •' umanismul socialist nu poate fi și nu trebuie să fie unidimensională. în acest scop și critica noastră artistică și literară pledează pentru autenticitate, pentru determinarea specificului, pentru respectarea reali- repre-

geometrică, ra- al civilizației,

uouva niciuia yicuca^a pcu'iudeterminarea specificului, pentru respectarea tății în domeniul sublimat care reflectă sau zintă condiția noastră umană.Pentru un public anume, cititor sau auditor problema „importului intelectual" e una care vește. în ultimă instanță, direct și personal, potrivit mijloacelor materiale prevăzute în acest scop. Dar nu e mai puțin adevărat că aceste mijloace nu-I privesc numai pe el. în economia schimburilor internaționale există acum o terminologie acceptată pentru aceste categorii de mărfuri — (materie cenușie, inteligentă, spre deosebire de materie brută prelucrată, mașini, fie chiar ordinatoare). Importul de inteligentă se supune deci altor exigențe, care exclud, cel puțin în ideologie, actul gratuit.Spre această încheiere concură părerile majorității absolute a artiștilor și ziariștilor noștri, ca și din multe alte țări. A putea spune „adevărul, tot adevărul, numai adevărul", presupune însă, în primul rînd. cunoașterea lui, de la cauză la efect o cunoaștere în același timp exterioară si interioară, fotografică si filozofică. Nu numai națiunile au o istorie, dar orice ființă și fiecare lucru și-o are pe-a lui. Orice adevăr desprins de povestea lui devine partial și neconcludent.Avem ce spune lumii despre noi-înșine ? Bineînțeles că avem, și mai mult ca oricînd. Adevărul României socialiste este un adevăr în mers, care prin destinul istoriei lui se confirmă și interesează cele mai largi ale opiniei publice mondiale.E misiunea de onoare și datoria patriotică tilor șl scriitorilor, a artiștilor și cineaștilor, nilor de știință și pedagogilor, a celor care, prin vocația sau îndeletnicirea lor. intră în dialogul cultural internațional, să satisfacă acest interes, prin noi și noi argumente autentice, proiectate conștient din opera lor și din viata lor. din viata și opera poporului român.

avizat. îl pri-

cercurilea ziariș-a oame-

dt

în decursul vremii, în țara noastră au fost fondate o serie de biblioteci vechi de mare tradiție și reputație. Unele s-au format pe lîngă mînăs- tiri, tipografii sau școli vechi, iar altele au fost alcătuite de asociații științifice sau de personalități culturale marcante. Din fericire, cu totzbuciumul prin care au trecut de-a lungul veacurilor meleagurile patriei noastre, majoritatea covîrșitoare a acestor colecții sau biblioteci au rămas intacte pînă în zilele noastre. Ele constituie azi, prin raritățile pe care Ie înmănunchează, fondul de 
aur al bibliotecilor din RomâniaAstfel de valori culturale de mare preț păstrează Biblioteca Academiei, secția de carte veche a Bibliotecii Centrale de Stat, unele biblioteci o- rășenești cu tradiție (Galați, Brașov), unele biblioteci universitare, precum și bibliotecile Batthyaneum din Alba Iulia, Brukenthal din Sibiu, Bethlen din Aiud, Teleki din Tîrgu Mureș, Teutsch din Sighișoara și altele. O caracteristică comună a acestor biblioteci, sau a unor părți din fondurile lor, este că păstrează un imens tezaur național și internațional, alcătuit din vechi. Celebrul aureus" și cele cunabule de la de carte vecheUrechia" de la Galați, codicele vechi cu miniaturi rare și aproape 400 de incunabule de la Sibiu, cele 20 000 pagini de manuscrise originale Bolyai de la Tîrgu Mureș sau unicatele și cărțile vechi românești păstrate la București, Iași și în alte localități — toate sînt valori culturale a căror faimă a trecut de multi ani hotarele tării noastre.Pe lîngă unicatele și raritățile a- mintite, în aceste instituții se mai păstrează și zeci de mii de volume tipărite în secolele XV—XIX, opere din. toate domeniile, științelor naturii și științelor sociale, ediții rare de literatură beletristică și de artă, stampe și gravuri românești și străine, mii de volume de periodice — începînd de la primele publicații ale unor Academii din Europa, ale unor asociații științifice din țară și pînă la unele reviste, culturale sau ziare vechi ; ele păstrează totodată un bogat fond de codice, documente manuscrise, materiale arhivistice sau manuscrisele unor personalități, mărturii ale istoriei și culturii umane.E imposibil să enunți, chiar grupate pe probleme, bogățiile imense care se află adăpostite în aceste lăcașuri. Ele păstrează comori ale culturii românești, opere ale unor cărturari români, maghiari, germani și de alte naționalități din patria noastră, precum și operele unor autori celebri din lumea întreagă. Interesul pentru cercetarea acestor lucrări și

documente crește pe zi ce trece, iar bibliotecile amintite au un rol din ce în ce mai mare în deservirea competentă a cercetătorilor științifici, în valorificarea științifică a acestor opere și documente manuscrise.Din multiplele probleme specifice pe care le ridică activitatea acestor biblioteci vechi — adevărate muzee 
ale cărții — doresc să ridic doar două și anume : necesitatea elaborării unor lucrări de sinteză și păstrarea fondurilor de tipărituri și manuscrise.

Elaborarea unor lucrări de sinteză 
în legătură cu fondurile acestor in-

tate, care se afla în bibliotecile noastre ; și (de ce nu ?) și un catalog al codicelor (manuscrise) începînd din secolul IX pînă în secolele XV—XVI.Propunînd lucrările de sinteză a- mintite mai sus, îmi dau perfect de bine seama de complexitatea aspectelor care se ridică în legătură cu pregătirea și editarea unor 3stfel de cataldage Dar odată trebuie atacat și acest domeniu 1 în tara noastră, specialiștii din alte sectoare au reușit să rezolve cu succes sarcini mult mai complexe, mai dificile decît cele a- mintite. Dili cite știu, colectivele de
UN ACT DE CULTURĂ IMPERIOS NECESAR

cărți și manuscrise manuscris „Codex aproape 600 de in- Alba Iulia, colecția românească „V. A.

11,00 — Limba franceză. Lecția a 
39-a (reluare).

11.30 — Limba engleză. Lecția a
39-a (reluare).

S 12,00 — TV. pentru specialiștii din 
a sjMfjistrie. cichif‘::’?j,<i'iVeîf-
® iaw.K^ ''fi, i'ibjwîijirssS ...... „Jțiețjca", Tema LCalcului 

lectronic în industria pe
trolieră (reluare).

12.30 — închiderea emisiunii de di
mineață.

17,30 — Telex TV.

17.35 — TV. pentru specialiști. Ci
clul „Medicină" : Trata
mentul cu hormoni glico- 
corticoizi — Prezintă dr. 
Al. Duminecă.

18,05 — Limba germană — Lecția 
a 36-a.

18,30 — Club XX - 
tru tineret 
lescenței".

19.00 — Telejurnalul

emisiune pen- 
„La anii ado-

de seară 
Buletin meteorologic.

19,45 — Avanpremieră.

20.00 — Invitație pentru ora 20,00 : 
Puncte de vedere despre 
teoria relativității ; Cum 
arăta calendarul dacilor I 
Ce este free-jazzul ?

20,40 — Telecinemateca : „O 
te la operă" — cu 
Graucho, Chico șl 
Marx.

noap- 
frații 

Harpo

22,15 — Gong — emisiune de ac
tualitate teatrală.

22,45 — Telejurnalul de noapte.

23,00 — închiderea emisiunii.

Să-ți concepi destinul

Inventarierea

de carte vech
stituții este azi o sarcină la ordinea 
zilei. întocmirea și publicarea unor cataloage selective, a unor lucrări bibliografice de sinteză, cuprinzînd raritățile păstrate în instituțiile a- mintite — deci o însumare și ordonare a lor — cred că ar trebui să fie una din preocupările principale ale forurilor noastre centrale' care se ocupă de biblioteci. în decursul a- nilor, bibliotecile și-au pus la punct, în linii mari, evidența fondurilor. Pe baza acestora s-au străduit să facă u- nele bibliografii, iar unele au și publicat lucrări de valoare. Sînt de părere că în prezent a sosit timpul să se treacă, sub îndrumarea forurilor centrale de specialitate, la elaborarea unor lucrări colective de sinteză, ca de exemplu: catalogul incunabulelor păstrate în bibliotecile din România; catalogul tipăriturilor din secolele XVI, XVII, XVIII...; catalogul unicatelor din țară ; un catalog colectiv al periodicelor din tară și străină-

8-,

Există astăzi numeroase căi de circulație, afirmare și pătrundere a muzicii în viata oamenilor. Alături de educația muzicală.. încă de pe „ băncii,e Spblii. de con-‘ c„™_ " zicâfe'?de:iemîsfunile de râ- * dio și televiziune, de activitatea artistică de amatori. înregistrarea și difuzarea pe discuri a cînt.ecu- lui popular vine să întregească. să completeze și să lărgească sfera de cunoaștere a nestematelor populare. adevărate nonime si totuși cestui popor,Dintr-o atentă ________analiză a conținutului celor mai recente discuri de muzică populară se pot observa unele intenții ale casei de discuri ..Electrecord" de a cuprinde cele mai variate aspecte ale cîntecului popular. în special recitaluri ale unor soliști' vocali și instrumentali. din anumite zone folclorice. Salutară ni se pare promptitudinea cu care „Electrecord" a răspuns solicitării unui mare număr de ascultători de a se edita ciclul de discuri cu melodii de joc, necesare Ia „Hora satului", valoarea discurilor fiind asigurată prin prezenta unor formații din vetrele folclorice respective.Apreciem discurile soliștilor Lucreția Ciobanu, Angela Buciu. Benone Si- nulescu. Ion Lăceanu și alte cîteva. adevărate documente emoționante de autenticitate si prospețime interpretativă creatoare.Dar numărul mare de discuri din Oltenia și Mun-

muncă de la instituțiile din provincie consideră ca o datorie de onoare să colaboreze la întocmirea unor astfel de cataloage. Iar forurile noastre de specialitate dispun de suficiente forte, de o înaltă și temeinică pregătire, pentru ca să ducă la bun sfîrșit o astfel de lucrare valoroasă. Consider că e cazul să trecem la acțiune, fiind ferm convins că editarea acestor cataloage reprezintă un așteptat act de cultură.O seamă de probleme ridică păs
trarea cărților, documentelor și ma
nuscriselor vechi. îngrijirea și păstrarea acestora constituie de multi ani o chestiune foarte dezbătută și pe plan international. N-am amintit aceasta, pentru că i-aș fi găsit eu rezolvarea. în schimb, știu că unitățile culturale amintite mai sus posedă manuscrise avînd respectabila vîrstă de 800—1 000 ani, precum și mii de volume tipărite și legate acum 400—500 de ani. Timpul, condițiile

materiale în care au fost tinute în trecut, și-au lăsat amprenta pe aceste documente prețioase. Cred că sînt în asentimentul colegilor dacă afirm că — pe lîngă dorința noastră ca aceste lucrări să fie valorificate în folosul cercetării științifice, deci consultate — trebuie să ne preocupe și problema păstrării lor intacte pentru generațiile care ne vor urma.în unele instituții din București, Iași, Cluj s-au format colective de specialiști care se preocupă de conservarea și restaurarea cărților și manuscriselor. Acesta este un început demn de laudă. Dar oare avem în prezent destui specialiști care să asigure igiena cărților și păstrarea manuscriselor pentru toate bibliotecile din țară ? La aceasta n-aș putea răspunde cu deplină certitudine. Știu însă că biblioteca la care lucrez nu are un astfel de laborator. înființarea unui laborator central de igienă și de restaurare a cărților se impune. Prin elaborarea unor metode și soluții a căror eficientă a fost controlată în practică cu succes, acest colectiv de specialiști ar putea să ofere bibliotecilor o asistență competentă în păstrarea tipăriturilor și manuscriselor. Iar atelierul central de restaurare ar putea realiza o serie de lucrări care nu mai suferă amînare. Cred, de asemenea, că este oportun să se studieze dacă toate fondurile vechi și rare sînt păstrate în condițiile cele mai potrivite.Păstrarea acestor valori implică și o altă preocupare : organizarea unor micro-fototeci, dotate corespunzător. Cred că nu trebuie Să insist asupra faptului că o serie de rarități (de pildă „Codicele de aur", „Liturghierul lui Macarie", unicatele, incunabulele, etc) nu e cazul să circule din mînă în mînă în sala de lectură. Fotocopiile și microfilmele să fie folosite din plin în astfel de ocazii, chiar dacă, uneori, neprezen- tarea originalului provoacă obiecții.Evident, nici elaborarea unor cataloage colective, nici realizarea unor măsuri de igiena cărții nu pot fi rezolvate exclusiv cu forțe locale. Ele cer efortul comun, colaborarea noastră, a tuturor bibliotecilor de acest tip. Folosul unor astfel de acțiuni — care ar urma să fie inițiate și organizate de Direcția bibliotecilor din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă sau sub egida Bibliotecii Centrale de Stat — ar aduce deplină satisfacție nu numai bibliotecarilor, ci ar contribui, mai ales, la înlesnirea cercetării științifice. Cu aceasta am spori modest în socialiste. totodată prinosul nostru slujba culturii României
Stefan ERD6LYI directorul Bibliotecii Teleki-Bolyai Tg. Mureș

ca asupra unor melodii valoroase să se aplice șabloanele comode ale practicii lăutărești care au avut ro-tenia care abundă în melodii. ritmate, dînd naștere la . monotonie, cîntăreți neselecționați pe criterii va- 'te cppduc .,'către;;____ , ,juviw stvuL ue țwB. .."'cqțicluzii puțin, îmbiicură-- datorită, necupoașțerii ca- certele șț’spetțâcdlele m(f--Jj“ț6âtX'1''șșupra..',j.mdduîui,jim '„Au cafe‘se preocupă 'Electrâ- cord de educarea bunului gust al publicului din cele mai îndepărtate colțuri ale tării.Eticheta „Noutăți de muzică populară pe discuri „Electrecord" este aplicată cu multă ușurință unor melodii care de cele mai multe ori nici ca piese în stil popular nu pot fi caracterizate. fiind vorba de o sumedenie de cîntece hibride și fără valoare artistică. Ne referim la discurile de genul celui aparti- nînd solistului Horațiu Frîncu — muzicuță — ale cărui melodii nu corespund nici pe departe acelui bun gust, care caracterizează creațiile populare autentice.Dacă în trecut cercetării folclorului nu i se acorda nici un fel de sprijin din partea oficialităților, astăzi valorificarea, promovarea și popularizarea folclorului constituie o problemă care se bucură de o înaltă atenție, un rol important în acest sâns revenind, alături de Radioteleviziune, și Electrecordului, instituție cu un mare număr de auditori și cu o mare influentă asupra dezvoltării frumosSpre „Electrecordul" tribuit întotdeauna la stimularea procesului de e- mancipare estetică, lăsînd

ca misiune in slujba poporului
Meșterul Manole, ca- 
re-și jertfește ce are 
mai scump clădind o 
capodoperă, și este 
răsplătit cum a fost 
răsplătit eroul bala
dei, este un simbol — 
al mai vechiului des
tin al creatorului ro
mân, supus deopotri
vă vremuirilor isto
riei și neomeniei 
sau incomprehensiu- 
nii claselor conducă
toare, simbolicului 
„Negru-Vodă".

Dar și basmul lui 
Făt-Frumos și bala
da Meșterului Manole 
sînt creațiile aceluia 
care ne-a zămislit pe 
toți — poporul. Intre 
vremuri și domni, 
minunea de la Argeș 
și cîntecul ce i-a în- 
veșnicit autorul — ne 
amintește mereu de

marea și veșnica pre
zență : a poporului. 
Secretul puterilor de
miurgic e țîșnind de 
sub sloiuri de ghea
ță, ește dialogul — 
niciodată întrerupt — al marilor creatori, cu poporul lor. Acest 
mare Sfat dintre crea
tor și .poporul care l-a 
născut, conceperea 
destinului propriu ca 
pe o misiune în sluj
ba poporului, ancora
rea puterilor sufle
tești în' adîncurile ge- 
niuliti popular, au 
fost tăria ce a susți
nut splendida galerie 
de creatori ai cultu
rii noastre. In ceasuri 
de oboseală și desnă- 
dejde, în mijlocul 
„cumplitelor vremi", 
neavînd răgaz pentru 
„gînd slobod, și fără

comori propriiselecție
a- a-
Si

gustului pentru al marelui public, regretul nostru, n-a con-

pentru un curent, ci 
pentru întreaga cul
tura și întregul po- ', 
por. Despre toți se 
poate spune ceea ce 
G. Călinescu scria 
despre N. Iorga : „I- 

_ nima lui indica, so- D noră ca un ceas de ț catedrală, bătăile se
crete ale 
noastre ale 
în mijlocul

- mulul unor
sumbre,

interpreți cu repertoriu personal, mergînd pînă a- colo incit aceiași interpret! cu repertoriu minor și con- îuî nefast de a Ie .’denatura șumat pe care îi ascultăm, ca- ' la radio, acompaniați de a-i , i'acteristicijor proprii dife- celeăși . fofmații imprbvU'.'. " „Aii— ' zale ' de la o emisiune laalta, să îi regăsim , discuri „Electrecord" de foarte așteaptă în torii.Cîntăreți rian, Florentina Vlad, Gena Bîrsan, Cornelia Iacob Ion Duca, care n-au reuș’c, să spună prea mult în instituțiile sau localitățile unde activează, atît în ce privește calitatea interpretării cit mai ales pe linia preocupării îmbogățirii repertoriului personal apar pe discuri cu o serie de piese împrumutate din repertoriul altor soliști, această preluare nefiind motivată nici măcar de un minimum de originalitate creatoare.„Electrecord" — întreprindere comercială — se călăuzește în editarea muzicii populare după ce anume se cere : ședințe periodice cu beneficiarii din București și din provincie îi furnizează o seamă de date în acest sens. Se cere, în mod firesc, muzică populară (soliști și piese) larg popularizată prin radio. Multe din discuri sînt de fapt înregistrări făcute de Radioteleviziune, cedate E- lectrecordului în cadrul unei convenții de colaborare. Numai arareori „Elec- trecord" editează soliști și piese care nu au trecut proba popularității prin mijlocirea radiodifuziunii, în ședințele cu beneficiarii, Electrecordul prezintă în- , 1 registrările pe bandă magnetică pe care intenționează să le transpună pe discuri și numai după ce primește un număr îndestulător de comenzi trece la fabricarea acestora. Producția de muzică populară trebuie să fie profitabilă, de vreme ce cîștigul realizat din vînzarea acestora și în mai mică măsură cel realizat din vînzarea discurilor cu muzică ușoară — acoperă deficitul pe care-1 produce editarea multor piese de muzică cultă.Comitetul de SțA pentru Cultură și ■ Artă S> tutela căruia funcționează Electrecordul, ar trebui să se preocupe în egală măsură atît de aspectul comercial cit și de cel educativ și cultural al acestei instituții de interes republican.Pledînd pentru arta autentică, pentru muzica populară care să ne emoționeze, pentru mai mult discernămînt în selecționarea interpreților și a valorilor care trebuie popularizate, se impune din partea Electrecordului și a celorlalți principali propagatori ai muzicii, o atentă muncă de selecționare, de purificare și difuzare a celor mai valoroase populare, în așa discurile de folclor adevărate bijuterii cate" de interpretări sonale, autentice, valoroase.

” ri'telor genuri", " stiluri' șl zone folclorice.Unele discuri sînt discutabile din punct de vedere al autenticității, dar mai ales al calității interpretării și acompaniamentului orchestral și aceasta pentru că în general orchestrele sînt improvizate din instrumentiști de la diferite formații. procedeu care pe lîngă faptul că exclude orice posibilitate de omogenizare, duce de cele mai multe ori. lipsind aportul unor instrumente specifice diferitelor zone folclorice, la o prezentare șablonardă, lipsită de stil și gust artistic.Varietatea și autenticitatea aranjamentelor putea realiza foarte prin solicitarea și a formații din diferite folclorice. care pe faptul că au în cuprinsul lor instrumente specific regionale, stăpînesc foarte . bine și stilul de interpretare autentic, care diferă de la o zonă folclorică la alta, lucru irealizabil de către o formație bucu- resteană improvizată.Pe discurile soliștilor din Banat. Maramureș. Moldova sau Muntenia figurează aceleași nume de formații conduse de Victor Predes- cu, Nicu Stănescu, Radu Voinescu, din componenta cărora lipsesc instrumentele de culoare și acompaniament proprii fluidului melodic, ritmic și interpretativ al cîntecelor si soliștilor respectivi.în rarele cazuri în care s-a apelat la orchestre din alte zone folclorice ca „Cindrelul" din Sibiu. „Ci- prian Porumbescu" din Suceava am avut satisfacția audierii unor interpretări pline de parfum și culoare locală, calități asigurate . de prezenta unor instrumentiști băștinași.Lipsesc de pe discuri tarafurile, formațiile proprii cîntului la cele mai diverse prilejuri din viața satului. Cele cîteva tarafuri lăutărești ca cele conduse de Victor Gore, Marin Picu- leață ș.a. prezente cu așa- numitele cîntece de lume pline de sentimentalism îndoielnic niciodată nu vor putea înlocui adevăratul taraf sătesc propriu și individualizat.înlocuirea tarafului cu formații mari, fără a urmări prin aceasta completarea lor cu cele mai diverse instrumente populare, a fost făcută cu scopul de a realiza emisii mai ample însă transplantarea aici a stilului de taraf — melodie cu acompaniament simplu — a dat naștere la o serie de deficienfe de sincron, mai pronunțate în susținerea acompaniamentului solistei Maria Sterian de către formația condusă de Constantin Mirea.Noutatea, prospețimea, scopuri în sine ale Electre- cordului sînt înlocuite cu o minimă rezistență în ce privește solicitarea unor

s-ar bine altor zone lingă

Și pe care multe ori își zadar cumpără-ca Maria Ste-

toată știința și poezia 
lumii ?

> Privind în. zare, 
ceea ce ne impresio
nează este șirul de 
piscuri din urma 
noastră. Trăim un 
moment de excepțio
nală efervescență in
telectuală, de adevă
rată explozie a talen
telor, multiforme, 
vestind, neîndoios 
ceea ce un critic nu
mea „un nou clasi
cism", adică o nouă 
mare epocă de crea
ție. în acest peisaj 
bogat și dătător de 
optimism, nu trebuie 
să uităm însă că da
că facem poezie sail 
proză mai bună ne 
rămîne de săpat: mai ■ 
adînc acele sonde

în. zare.

inimilor 
tuturor", 

vacar- 
vremuri 

amenințați
aduce aminte nimeni; de forțele de dreapta 
la celălalt, sublitera- 
tura semănătoristă 
cu moși sfătoși și 
hîtri. S-a născut, în
să, și la noi, acel tip u.,u,n.u^e juu, 'un
de creator evoluînd zîndu-se puși la in- 
într-un_ spațiu de ce- dex și împroșcați cu.. .1 -C JS . ____ .. marj

creatori ne oferă i-
unor stînci care să restabilească 

în toată amploarea, marele dialog pe ca
re străluciții înain
tași au știut să-l în
trețină, acela dintre 
scriitor și popor. Și 
aceasta deoarece pî
nă astăzi nu există, 
în cultura română, o 
personalitate repre
zentativă și cu ade
vărat mare, care să 
fi scris altfel . decît 
pentru și cu fața la 
întregul nostru po
por.

dafir a unui dulce 
optimism cu scaden
ța la... 1907 I în sfîr- 
șit, o altă estetică 
predica „specificul 
național" ca pe o a- 
natemă împotriva lu
ării de contact a cul
turii române cu ceea 
ce era cultura uni
versală a epocii. Din 
aceste antagonisme 
de suprafață s-a năs
cut o anume menta
litate, care a socotit 
superioară structural 
orice creație născută 
cu spatele la popor ni.e a artei 
și adresîndu-se doar 
„sensibilității citadi
ne" și celor „aleși". 
Orașul a fost opus 
satului de ambele 
părți, și am avut la 
un pol un nămol de 
poezie „modernă" de 
care astăzi nu-și mai

conducătoare a pre
tins scriitorilor să o 
zugrăvească pe ea în 
chip de popor și au 
rămas tipice cuvin
tele cu care D. A. 
Sturdza a excomu
nicat pe I. L. Cara- 
giale: „Domnul 
ragiale să învețe 
întîi a respecta 
porul român !“.
dică fauna „Momen
telor", și pe „eroii" Scrisorii pierdute! Pe de altă parte, 
„Semănătorismul" a 
predicat confecționa
rea unei imagini 
pre „popor" din 
marile conflicte 
clasă, prăpastia 
tre exploatați și ex
ploatatori, suferințe
le celor mulți și să
raci, să dispară, stro-

văluri", și-a scris to
tuși Miron Costin o- 
pera : spre a întări cu 
ea temeliile conștiin
ței de sine a poporu
lui său. Aceeași mare 
prezență a fost alături 
lui Bălcescu în ulti
mele clipe cînd, sin
gur., în camera de ho
tel străin, cu stropul 
de viață ce-i mai ră
măsese, scria epopeea 
„Românilor sub Mi
hai Voevod Viteazul". 
Și

• i-a 
cu 
El, 
„sorbit din popor" ca 
„un nour din marea 
de amar".

S-a 
pe la 
cului 
men 
română. Oligarhia pite cu apa de tran-

Ca
rnal 
po-
A-

tot acestui popor 
închinat Emines- 

întreagă viața sa. 
care se simțea

îhtîmplgt însă, 
începutul vea- 
XX, un feno- 
nou în cultura

des- 
care 

de 
din-

cu exterminarea fi
zică sau morală, pri- 
vindu-și cărțile cio- 
pîrțite cu toporul sau 
aruncate în foc, vă-

naclu și cafenea, mă- noroi, acești 
surîndu-se pe sine în 
funcție de înălțimea 
vecinului de masă, 
scriind pentru un 
public „special". Dar 
toate aceste curente 
nu au întrerupt nici 
un moment marea li- 

româ-
nești.

Arghezi, Sadovea-
nu. Rebreanu, Ca-
mii Petrescu, B'a-
ga, Călinescu sînt

înă.lțîndu-se dintre 
valurile murdare, pe 
care le înfruntă 
calm, simțind cum 
întregul pămînt îi 
sprijină din adînc. 
Necontenit, cei mai 
de seamă scriitori au 
continuat și au dus 
pe noi culmi acel fer
til dialog cu puterile 
din adîncuri ale po- 

ar
creatori „reprezenta
tivi" nu numai pen- porului. $i cine 
tru un moment lite- putea spune că nu 
rar, pentru o epocă,• adunaseră intr-inșii

creații fel ca să fie „mar- per-
Ștefan CARAPANCEANU
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Pe scena unui teatru străin am urmărit cu admirație evoluția unei balerine premiate în urmă cu cîțiva ani la un festival de dans la Paris, cunoscută și aplaudată în multe țări ale Europei. îneîntat de sensibilitatea sa dublată de o mare vitalitate, impresionat de plasticitatea gesturilor și de siguranța mișcării sale în scenă, n-am dat atenție atunci unor indicații abia auzite din culise, care în limba respectivă însemnau : „încet", „la dreapta", „la stînga"... Tîrziu. după ce aplauzele au chemat-o de cîteva ori la rampă, după ce cortina a căzut si ne-am desprins cu greu de imaginea acelei eroine plină de temperament și de subtilitate, un prieten din acea țară m-a întrebat: „Ți-ai dat seama că marea noastră balerină e aproape oarbă ?“....Pe un ger de minus 20 de grade, în baraca improvizată a șantierului priveam și încercam să pătrund taina unor fotografii. Erau fotografii întunecoase și neobișnuite. fotografii făcute în subteran, în miezul muntelui pe care ne aflam. Mormane de stînci și de nisip printre care un om abia se poate tîrî pe brînci. piloni de susținere frînti sub greutatea muntelui, contorsionați, prefăcuți în așchii învălmășite ca niște chibrituri. La prima vedere păreau imaginile unui dezastru, ale u- nei catastrofe miniere, iar siluetele oamenilor — umbrele unor supraviețuitori. Dar nu. n-a avut loc nici un accident, nu s-a produs nici cea mai ușoară rănire. însă, ca în legenda meșterului Manole. ceea ce oamenii săpau ziua, muntele nă- ruia noaptea. O presiune de mii de tone provoca alunecarea lentă a straturilor strivind totul, astupînd galeria prin care apele Argeșului, erau continuate cu nopți de căutări,

— înseamnă aceasta că există forțe ostile în însăși ființa intimă a omului ?— Desigur. Aceste forțe uneori ostile perfecționării umane, țin de caracteristicile fizice și psihice ale fiecăruia din noi, de factori ereditari, de temperament, în sfîrșit, de toate acele imperfecțiuni care au însoțit omul în evoluția sa către perfecțiune. Tocmai de aceea cred că tipul modern, omul de azi, creator de mari valori materiale și spirituale, îmbină ambele tipuri de voință, realizează acel echilibru dificil între dominarea și perfecționarea universului său lăuntric și dominarea și perfecționarea lumii din afară, a universului exterior.Există uneori în viață situații, întîmplări, accidente care produc mari perturbări în acest efort de perfecționare. S-ar părea, în unele cazuri, că voința rămîne neputincioasă. Și totuși 1...Tn cancelaria Liceului „Al. Cuza" din București,' îl aștept I. L., elev în clasa a IX-a. Contrar politeții școlare, elevul intră cu mîi- nile în buzunare. Niște buzunare ciudate. aplicate nu lateral, ci în față, pe pulpanele vestonului, niște buzunare pentru mîini scurte !— Cum ai re-învățat să scrii ?— încă din spital, după amputa-

I. Pe

că nu le-am gustat pe deplin frumur setea. Au fost momente dificile pentru mine în multe zile și seri în care rămîneam aplecat asupra proiectelor și manualelor în vreme ce colegii mei plecau la meciuri sau la baluri. Tn contextul discuției par, desigur, niște amănunte banale, dar......Erau, totuși, jiiște mici examene de voință, elementare, însă esențiale pentru alte examene, mai grele. De altfel, considerațiile inginerului Ene nu sînt deloc teoretice, ele rezultă dintr-o experiență trăită, dintr-o evoluție care merită a fi amintită măcar în etapele principale: a urmat facultatea la cursurile serale, dar lucrarea de diplomă („Contribuții la o nouă tehnologie a sapelor cu role") a fost apreciată mai mult decît o lucrare studențească, fiind comunicată într-o sesiune științifică. Apoi, pe lîngă funcția de inginer, a predat ore la școala profesională (...„îndemn spre viață organizată, efort de gîn- dire ordonată, exercițiu al voinței..." — după cum afirmă interlocutorul) și a continuat să colaboreze la studiile tehnice întreprinse de catedra facultății. în 1967 a dat examen pentru doctorantură și a fost promovat ca asistent la Institutul de petrol și gaze.— N-am refuzat nici o muncă pe care mi-a cerut-o uzina.

urmau să alerge Zilele de muncă nopți de nesomn, de cercetări și proiecte. Doi șefi de brigadă, cei mai pricepuți. cei mai ambițioși, cei perseverenți, mi-au explicat' cum. după luni de eforturi, au șit să învingă muntele...Era foarte frig. Pe podea. în tele inginerului, am observat sticle goale. Am zîmbit înțelegător :— Vă măi încălziți... Mai luați o dușcă.ftiginerul m-a privit surprins, și cum aș fi vorbit cu altul.— A. da... sînt sticlele mele lapte. Din păcate mă supără ulcer...Am coborît apoi în subteran, tunel spațios, betonat, prin care te puteai plimba ca pe un bulevard. Nimic, dar absolut nimic nu mai mintea de imaginile fotografice, fața oamenilor muntele cedase, miezul lui de rocă încăpățînată și argilă perfidă minerii reușiseră sape cea mai dificilă galerie din cariera lor.Pe unul din mineri l-am reîntîlnit la Porțile de Fier, iar inginerul, inginerul băutor de lapte, s-a însănătoșit „din mers" și este acum șeful unui mare șantier, al tării.Dar nu este nevoie să căutăm în memorie sau în carnetele de reporter asemenea exemple de voință care catalizează energiile a sute și mii de oameni înmă- nunchind într-o forță unică, irezistibilă. capacitățile și eforturile individuale. în acest prag de an nou numeroase colective de muncă de pe întinsul întregii țări își manifestă prin angajamente solemne și ferme, hotărîrea de a obține succese și mai mari. î’x anul viitor. Nu e greu de prevăzut că astfel de angajamente, care își propun să ajungă la cotele înalte ale perfecțiunii în cele mai diverse domenii de activitate, vor solicita mari energii umane, vor impune scară unor operăAm ale aceleiași capabilă formări, uneori INȚA..A exista înseamnă în mare măsură a vrea, iar cît privește afirmarea omului, atît ca individ cît și ca element al grupului social, ea nu poate fi concepută fără voință. Această idee apare pregnant în limba română. unde, spre deosebire de alte limbi, verbul a vrea, în forma sa a voi, constituie auxiliarul viitorului, fiind astfel legat de o acțiune modificatoare a unei stări existente. A vrea e primul pas al unei realizări, este începutul unei transformări viitoare.— Cele mai refer cute, două- servă clinica ______________  ___ _________De o parte, tipul mitologiei grecești, omul erou a cărui voință se consumă cu generozjtate pentru alții, e- fortul de voință reflectîndu-se înspre exterior, avînd menirea de a domina lumea din afară ostilă omului. Mitul Iui Prometeu mi se pare a ilustra această direcție a voinței umane. De altă parte, tipul mitologiei hinduse, acel om-erou numit Siva, Krishna sau altfel, care prin eforturi extraordinare de voință reușește să-și domine interiorul, ființa lăuntrică, biruind astfel și în lumea din afară.
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a- In în de să

un imens efort de voință la națională pentru învingereadificultăți inerente în oricede progres economic și social, evocat mai sus două ipostaze forțe, o forță umană de uriașe și infinite trans- o forță care poate produce adevărate miracole : VO-

onalității

Cine netezeșteAm acordat un spațiu mai laig acestui dialog pentru că din simpla relatare a unei experiențe de viață se pot desprinde elemente, jaloane și mai ales, sugestii prețioase pentru o pedagogie a voinței, sugestii confirmate în cursul anchetei noastre și de specialiști în acest domeniu.— Arhitectura socială nu se întemeiază pe insul conceput amorf, adi- namic, ci tocmai pe esența activă, volitivă a structurii personalității, consideră Constantin Păunescu. șef de laborator la Institutul de științe pedagogice. Realizarea individului în contextul social are nevoie de a- ceastă axă, de această pîrghie prin care energia omului se transformă în produs specific uman, fie el material sau spiritual.— Ce anume stă la baza educării voinței ? .— Exercițiul. încă din primii ani de viață copilul poate fi pus în fața unor încercări, unor mici examene de voință. Dar actul de voință trebuie să fie, ca orice act omenesc, rezultatul unei elaborări la nivelul gîndirii, și nu un simplu act de adaptare, mai mult sau mai puțin instinctiv, la condițiile oferite de mediul înconjurător. A gîndi, a avea o concepție clară asupra rolului și sensurilor acțiunii voluntare — iată un prim pas, esențial, în educarea conștientă a voinței.— Se consideră voința ca un factor determinant al succesului...— Tocmai în acest sens aș vrea să mă refer la un sondai de opinie efectuat recent printre elevii ultimelor clase de la Liceul „Alexandru Ion Cuza“ din București. Ei bine, acești adolescenți stabilesc ca factori determinants ai succesului, în primul rînd trăsăturile volitive ale personalității, adică perseverența, voința propriu-zisă (aproximativ 85 la sută), și abia în al doilea rînd, pregătirea' culturală, instrucția și educația, fapt explicabil și firesc la vîrsta lor. vîrstă a marilor declanșări de energie. Pozitivă este și concepția acestor tineri, după care fenomenul voinței e determinat în primul rînd de constelația caracterială, de structura morală a individului, implicînd astfel valorile și sensurile sociale, deci generozitatea, reflectarea în afară, cu rol transformator general, a actului volitiv. Dar se manifestă în acest sondaj de opinie și o concepție negativă : aproximativ 30 la sută din cei chestionați leagă voința de calitățile înnăscute și numai 2 la sută sînt de părere că actul volitiv e în exercițiu.— Unde își au sursa mentalități greșite ?— Evident, în lacunele

infrac

funcție de

Sînt șase. Măi bine zis. erau șase tineri simpatici, vioi și pricepuți. între 22 și 26 de ani. în momentul cunoștinței noastre, pierduseră însă ceva din aerul de dezinvoltură și calm interior. Meditativi și — poate — gravi, au răspuns întrebărilor pe un ton din care n-a lipsit o tîrzie căință. în biroul anchetatorului, după plecarea lor, am confruntat încă o dată declarațiile verbale cu piesele dosarului voluminos (cîteva sute de file) întocmit de organele în drept. Delictul î FURT.Puși în fața probelor, au recunoscut totul. Din ancheta întreprinsă au reieșit „roadele" activității celor șase : 15 furturi, însumînd prejudicii în valoare de circa 35 000 lei. Impresionant este . însă nu atît cuantumul : delictului, cît cercul larg al oamenilor sub ochii și cu participarea cărora s-ău consumat faptele. Specialiștii la care am apelat ne-au asigurat, ar- gumentînd. că sub aspectul justiției legice și sociale s-a făcut totul. Cercetarea amănunțită a cazului demonstrează însă o stranie ușurință : căci principalii favorizatori ai celor șase, conștienți sau inconștienți (unii chiar interlocutori în această anchetă), n-au răspuns pînă acum unei serii de întrebări...

rare: lucrînd la cooperativă. cînd și cum voia, a- cest meșteșugar a realizat, pe primele luni ale anului curent, următoarele ore de serviciu prestate : ianuarie— 12. februarie — 54, martie — 122, aprilie — 49, mai— 21. iunie — 53. din totalul obișnuit de 208 ore posibile. Cîștigurile se cifrează la sume oscilînd între 50 și 500 de lei lunar. Din ce a trăit croitorul ? Din practicarea meseriei în afara cooperativei, fără firmă. fără autorizație. Fără ca nimeni să-l întrebe ceva IRealizînd el însuși venituri ilicite, să ne mai întrebăm de ce nu și-a divulgat clienții-hoți ? Si, totuși, de la anchetarea meseriașului șl pînă la plecarea sa din unitate pentru serviciul militar, nu s-a luat împotriva lui nici o măsură. Nu s-au sesizat nici anchetatorii, deși delictul de tăinuire este limpede ca lumina zilei !

faptelor, ordonanța de încetare a procesului penal glăsuiește : „Consider că numitul Ifrim V. n-a lovit victima cu intenția de a o ucide sau răni și că prin activitatea sa n-a putut să-î înlesnească sau să-i ajute învinuitului Ștefan Vasile de a aplica lovitura mortală, lovitură care, așa după cum an? mai menționat, fusese mortală, aplicată înainte de a surveni susnumitul. în consecință, Constatînd că faptul comis de numitul Ifrim V. nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la Crimă de omor, dispun încetarea procesului penal pornit la 17 septembrie 1967. dosar nr. 183/B".— Dar faptul că a ridicatmîna înarmată asupra unui om constituie cel puțin un grav act antisocial — i-am obiectat procurorului Iulian Darie, de la Procuratura Prin Ifrim Cum .......... _ _________lui în libertate ?— Eu îl pedepsesc pe om pentru faptă, nu pentru intenție. Cum puteam demonstra că individul nu s-a răzgîndit în ultima clipă, alternativă foarte posibilă dată fiind superficialitatea loviturii ?îngăduința și-a primit prompt răspunsul — din partea aceluiași „inocent" individ care „nu s-a răzgîndit", într-adevăr, să-și dezvăluie încă odată profilul. Chiar în ziua crimei a avut loc și un furt — descoperit abia cu prilejul unui proces ulterior : 3 000 lei sustrași din bufetul de unde ucigașii își procuraseră și cuțitul (comuna Dumbrăveni).Rămas singur, după arestarea celor doi, Ifrim V. își caută „ortaci" pentru alte fărădelegi/': Izbutește să atwălsuecesivipesHuz-ra- .ualaslw-upKiaLor ,a dup,:Mihni,.:iCuhâan'-Raaii,"'’l'îstivuitoarei ceY§]tjit

Cei șase și-au primit, de curînd, pedeapsa (detenție între 3 și 9 ani). Dar. printre filele dosarului și în ancheta noastră se întil- neso alte precum semne de fracțiunile s-au produs pe un teren neutru, neumblat, ci în- tr-un mediu prielnic, în care aria vinovăției — prin extindere — capătă alte dimensiuni.

nume, situații, și numeroase întrebare. In- săvîrșite nu

județului Suceava, precedentul creat, V. este un criminal, se justifică lăsarea

La Combinatul pentru industrializarea lemnului din Suceava. în atelierul mecanic al fabricii de mobilă. discutăm cu maistrul Dumitru Prepeliță. Aici a muncit un timp tinichigiul Mihai Huzdup. Ce impresie își formaseră despre el cei din jur ?— Cînd a fost reținut de organele miliției, am rămas surprinși. Huzdup era un băiat bun. priceput. Rămî- nea chiar și după orele de program dacă avea vreo lucrare urgentă.— N-ați observat nimic deosebit în comportarea Iui?— Ba da. Mai ales în ultima vreme, venea deseori obosit la serviciu. L-am întrebat ce are și mi-a spus că-1 dor ochii din cauza flamei de sudură. I-am dat dreptate. îl știam, de fapt, ascultător și tăcut...„Ascultător și tăcut...". Păreri asemănătoare există și despre ceilalți. La stația C.F.R. Suceava, unde au fost angajați Ifrim V. si Huzdup Gh., foștii lor tovarăși de muncă s-au arătat la fel de nedumeriți : tinerii executau operațiuni de specialitate — unul, ma- :ț»caragiu-operator Ja electro-,®®trolor de aparate de .măsură, cantaragiu. La magazia de mărfuri, șeful de tură Vasile Huzdup (tatăl lui Gheorghe) declară că veneau împreună la servici și că n-ar fi bănuit să aibă vreme și pentru „prostii" (deși văzuse acasă hainele noi, a salariul tifica !).Toți,Simion _______ ____ , _______în cadrul unor mari întreprinderi, vinovăției teniei se ascundeau niște hoți abili, unii chiar înrăit!. Am mers mai departe, în satul lor. Condamnabil e faptul că nici familiile acestor tineri nu recunosc că ar fi bănuit îndeletnicirile lor necinstite. De , pildă Viorica Ifrim. soția lui Ifrim V.. care a avut parte nemijlocit de „a- goniseala" hoțului, declară : „Ne-am căsătorit în ianuarie și el s-a mutat aici, la părinții mei. Și-a adus și lucrurile. De ce să-l fi întrebat de unde avea cutare sau cutare costum sau pantofi ? Era harnic acasă, ’ muncitor, gospodar. Nu bea și n-avea prieteni".„De ce să-l fi întrebat..." Și totuși Ifrim era cunoscut în _____ '..I.. .... ...unul ce fusese condamnat pentru huliganism și implicat într-un proces de crimă.Nu putem să nu înregistrăm. de asemenea, lipsa de eficiență a muncii organizației U.T.C. De prisos să înșiruim multiplele posibilități de a acționa în acest caz ale comitetului comunal U.T.C. : faptele se. cunoșteau, se cunosc și, totuși. Dumbrăvenii continuă să exceleze printr-o ridicată stare infracțională, mai ales în rîndul tinerilor, într-o vreme, e adevărat, comitetul județean Suceava al U.T.C. intenționase să organizeze o dezbatere publică în Dumbrăveni sau în mijlocul unor tineri lucrători din comerț. Pînă la urmă însă nu s-a mai întreprins nimic, deși o a- semenea inițiativă ar fi putut avea, fără îndoială, o eficientă salutară.

PAGUBIJI
DAR... DISCRET!întrebat pe cct ce ați furat'!“ sa- bune, iar părin- trec în sat drept gospodari și așe- Pur și simplu să facă ceva „in-

l-amșase : „De __ .... _. (Majoritatea realizau larii bune, iar ții lor oameni zâți).au Vrut sa tava ueva „interesant". Totul a pornit de la o anumită tentație și a trebuit numai ca cineva să le-o... stimuleze. Acest „cineva" s-a dovedit Ifrim Viorel, . recidivist înrăit. Pe unul l-a convins la un pahar, pe altul, proaspăt lăsat la vatră, l-a cu alte metode.Furturile comisi șase s-au succedat interval de timp scurt: din. septem'. iși pînă în vara, ac

asemenea
PORNIND
DE LA 0 CRIMĂ

rea mîinilor. Aveam antebrațele încă .bandajate cînd mi-am dat seama că dacă vreau să continui școala trebuie să scriu. Și atunci, am apucat un creion, l-am strîns între ambele brațe și am încercat să scriu primele rîn- duri — o scrisoare către părinți.— Ai dificultăți la școală ?— Doar la matematică stau ceva mai slab. în rest am note bune și foarte bune. Mi-am dat seama după accident că unele meserii îmi sînt închise. N-aș mai putea deveni nici chirurg, nici strungar, nici pilot, nici pianist... Am ales limbile străine. Citesc și conversez în franceză "'și eh- ■ gl'eză, ăm început să cites.c-’în "ger-, mană... Mai am zece ani pînă voi termina școala și facultatea. Pînă a- tunci protezele electronice bazate pe biocurenți vor fi produse în serie, pînă atunci se va rezolva desigur problema transplantării de membre...Pînă atunci acest băiat de 15 ani trece — fără să mărturisească — prin mari furtuni sufletești, ale adolescenței și ale infirmității sale, pînă atunci învață totuși cu o ambiție pe care alți copii de vîrsta lui nu o au : el joacă volei și ping-pong, înoată.Se poate vorbi aici de un miracol ? Miracolul constă în a descoperi resursele voinței, în a ști să folosești acest instrument extraordinar în vederea modelării și perfecționării, oricît de mari ar fi dificultățile întîmpinate.— în viață, ca și în natură nu există obstacole decît în măsura în care oamenii le consideră ca atare și își propun să le învingă, e de părere inginerul Dumitru Ene. de la uzina „1 Mai" din Ploiești. Pentru mine vîrful Everest nu constituie un obstacol.' Pentru cel ce vrea să-1 escaladeze însă, Everestul devine un obstacol dificil, un extraordinar examen de voință, de tărie fizică și morală.— îndrăznesc să spun că pentru fiecare din noi există sau ar trebui să existe un „Everest".— Simbolic, da, pentru că Viața este o continuă ascensiune, deci : efort, deci: examene succesive de voință. Personal, cred că voința înseamnă un dublu efort — de realizare — și de renunțare. Spun „de realizare" întrucît între a vrea și a munci este uneori o distantă destul de mare, ca între gînd și faptă. în ultima instanță, realizarea, rezultatul, faptul contează.— Dar efortul de renunțare ?— Realizarea impune, mai întotdeauna o anume doză de sacrificiu. Exemplul celui ce a creat porțelanul aruneîndu-și în cuptor toată mobila din casă nu exprimă decît o parte din acest adevăr. Renunțarea apare, adeseori, sub forme mai puțin concrete, materiale. Se spune, de pildă, că anii tinereții sînt cei mai frumoși ani din viață. Poate că ar trebui să regret (și, uneori, în clipe de slăbiciune, probabil, chiar regret)

'.Q

— Chiar și atunci cînd contravenea preocupărilor și cercetărilor dv. ?— Chiar și atunci.— Și n-ați resimțit aceasta ca ps un sacrificiu ?— Nu, pentru că fără uzină n-aș fi ceea ce sînt. Am primit, trebuie să dau. într-un sens, reușita mea nu se datorează numai voinței proprii ci și voinței și eforturilor unui colectiv mai larg. Mă simt obligat moral față de acești oameni care nu mi-au frînat intențiile, care mi-au înțeles și sprijinit aspirațiile.— Ați întîlnit și t'rîne ?,., .. ..*W*SnK| întîkiit, întîihes>6.>..și;/'‘!^Țt,; cotiviri^. voi rhai întîlni. De.fâp.ț,. consider că un act de voință autentică intră întotdeauna în conflict cu inerția, cu stagnarea, cu mediocritatea. Dar,. din acest conflict voința poate ieși mai puternică, mai. călită; Aș observa chiar că un om de mare voință își caută uneori singur obstacole, își propune în mod deliberat dificultăți asupra cărora să-și exercite capacitatea de muncă, forța de realizare. Există, se poate spune, o voluptate a exercițiului de voință, d bucurie de a te apuca de o treabă nouă și grea, satisfacția de a-ți dărui toate posibilitățile profesionale și morale în scopul de a-ți dovedi țte însuți, în primul rînd, tăria și perseverența de care ești capabil. Sint sentimente pe care le încerc acum, lucrînd la teza de doctorat.
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procesului educativ din școală și din familie. Mai mult decît alte acte umane, asimilarea culturii și formarea caracterului, mînuirea gîndirii și realizarea succesului se bazează pe un permanent exercițiu al voinței de perfecționare — cheia integrării eficiente în sfera valorilor umane, a integrării în societate.fericire tineretul nostru are față exemplul viu, dinamic uriașei voințe de perfecțio- S pjtre cafe. animă colective largi de ?jmuncițdH 'șt "ingineri, , de’ țărani și intelectuali; angajate într-dn amplu efort de progres economic, social și cultural. Responsabilitatea, hotărî- rea și perseverența cu care numeroase colective își asumă sarcini dificile în pragul unui nou an de muncă și de realizări, ilustrează tocmai imensa forță transformatoare a voinței la scara întregii țări. Poate că niciodată ca în acest sfîrșit și început de an, poporul nostru nu a su- gerat cu atîta pregnanță, imaginea simbolică de încordare și voință a Discobolului, pregătit să arunce mai departe, tot mai departe, discul valorilor sale. îmbogățind, tnnobilînd și perfecționînd cu efortul inteligenței și al brațelor toate domeniile vieții noastre sociale.
Paul DIACONESCU

O răfuială mai absurdă, determină pe I- frim Viorel. Stefan Vasile și Rață Nicolae să ../?/. un tînăT din comuna Salcea (Suceava), în septembrie 1967. Ultimii doi sînt condamnați la 22 și, respectiv, 9 ani de detenție. Primul. Ifrim, dosi* a; lovit și el victima. răiffltVe' !{ri libertate, apărînd la prdc'e's’ ca... nevinovat. (Mergînd toți trei cu o mașină, noaptea, la o nuntă. îl întîlnesc pe drum pe tînărul Gheorghe Ștefan. Sînt beți toți trei. La volan. Rată Nicolae stopează îndemnat de Vasile Stefan, care, de pe scara mașinii, îi aplică victimei o lovitură mortală cu cuțitul. Coboară și tfrim, aleargă după muribund și ti sfîșie haina cu sită lovitură de cuțit...)Ifrim avea deci înaintea sa un om alergînd, a- supra căruia a ridicat mina înarmată, lovindu*l, ciuda evidentei

veche,ucidă amăgit
r;

>■' '.'2Bogdon -tu Vasile; >> Hijzâtlp Gheorghe. Simio-n Constantin. în grupuri de cîte doi-trei încep să opereze în magazinele din Suceava, Burdujeni. Botoșani, furînd în plină zi, de sub nasul gestionarilor, bani, haine, aparate de radio. încălțăminte și stofe. Ifrim își coordonează cu iscusință ceata. Și. ciudat, planurile nu dau greș. Dar la ultima „lovitură", dup Gh. și cearcă să ______val de stofă de 32 m, valo- rînd 11 520 lei, din magazinul „Crizantema". Sînt prinși.
Ifrim V, Huz- Simion C. în- sustragă un
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INGAȘUL BADARAN
portret satiric de Teodor MAZÎLU

— Mă, mie poți să-mi spui totul, ca unui tată...
Vine la tine acasă neinvitat, tot sub pretextul 

nobilei solidarități umane. Nu-l stingherește deloc 
faptul că in ziua -aceea vrei să stai singur; se 
așează trainic pe-un fotoliu și te asigură că ar

să-mi spui adevărul, nimic din ce-i omenesc nu 
mi-e străin...

Întâmplător, n-ai o criză sufletească — dar el 
nu te crede.

Mă, pe mine nu mă duci. Eu sînt vulpe bă

vechi civilizații, mă la civilizațiile mai bine cunos- au creat prin mitologiile lor arhetipuri de om-erou — ob- dr. Ion N. Riga, medic la poli- studențească din București.

y.-.7BaHf.'!WtbfV'Jhai ■. . rate electrc"“/,ti! a‘‘

căror proveniențăfiului hu o jus-cu excepția lui Constantin, lucrauSub masca ne- și a cumin-

Dumbrăveni ca

ii atârnă pe obraz ca o mască, de aceea 
ai imffîsia că îi pătează fața, i-o murdărește. Din 
această pricină, și poate și din altele, obrazul îi 
seamănă cu o față de masă mototolită, prea mult 
folosită. El urmărește obrazul fiecărui coleg de 
serviciu ca un medic temperatura bolnavului; 
plăcerea lui e să ceară socoteală pentru toate 
schimbările de natură afectivă, unuia de ce e trist, 
altuia de ce e vesel... E imposibil să zîmbești fără 
ca el să nu observe, obligîndu-te să-i explici și 
lui de ce ai rîs. Așa, ca să știe.

— Spune-mi și mie ce motiva ai de rîs... Spu
ne-mi și mie să rid și eu...

Toate sentimente!» îi par bunuri comune, de 
folosință generală.

— Spune-mi și mie, să rid și eu, să rîdem cu 
toții...

Zîmbetele le mai trece el cu vederea, nu poți 
să ții contabilitatea tuturot surîsurilor, dar cu 
stările depresive e altceva, nu iartă nici una.

— Te-am văzut ieri mîhnit... Spune-mi de ce 
ești mâhnit...?

Se întâmplă adeseori în viață să fii mîhnit fără 
nici un motiv. Nu, el vrea să știe motivul. Să i te destăinuiești de ce ești încruntat astăzi..

— Dragul meu, ai poate o criză sufletească, 
toți trecem și prin perioade mai grele. Mie poți

trînă, eu cunosc gingășia sufletului omenesc. Ai 
necazuri cu soția ?

De fapt el e dornic de amănunte picante, și 
ca să intre în posesia unor vești mai senzațio
nale, se lasă ars și pe altarul generozității.

bea cu plăcere o cafeluță, iți propune o partidă 
de table.

— De ce să stăm izolați ? Sîntem oameni, nu ? 
Trebuie nu numai să muncim în colectiv, dar să 
și bem cafeaua in colectiv.

Și brusc te trezești c-tm ghiont în spate care 
vrea să însemne emoție bărbătească.

— Lasă, mă, să petrecem... Viața e scurtă...
Apoi îți inspectează camera și-ți dă sugestii.
— Schimbă mobila asta, nu-mi place. Pune și 

tu fotografia soției pe birou, fii mai delicat și 
tu mă...

Și la sfîrșitul acestui patetic îndemn la delica
tețe îi trage o înjurătură zdravănă. E convins că 
omul trebuie împins, înghiontit, bruscat ca să 
observe frumosul. In excursii adeseori se scanda
lizează.

— De ce nu admiri, mă, măreția munților ? Nu 
vezi, mă, ce splendid e Ceahlăul ?

Nu poți să stai Singur șl să te uiți unde îți 
poftește inima — imediat apare el, cel menit să-ți 
canalizeze sentimentele în direcția care i-ar plăcea 
lui.

Cu alte cuvinte — individul se vîră în viața 
oamenilor, se bagă în sufletul lor, nechemat, ne
dorit, se înghesuie în ei, cotrobăiește, scotocește, 
Scormonește, nu-i lasă să răsufle. Dar există 
cuvînt — poate prea folosit, poate prea dur 
care-l caracterizează de minune: individul 
pricina e ceea ce se numește un bădăran, 
bădăran mat gingaș dar tot un bădăran.

Cei șase hoți de magazine aveau predilecție pentru stofe. Stofa furată era dusă apoi la Mihai Pompa- rău, croitor la cooperativa meșteșugărească „Confecția" din Suceava, dar domiciliat tot în Dumbrăveni. „îmi faci de-aici un costum și un pantalon, zicea Ifrim. Ce rămîne e-al tău" Peste cîteva zile venea cu aceeași comandă Huzdup Mihai. Materialul era același.— Si nu i-ai niciodată nimic ?— Nu !Oare ? Atenția atrasă de o altă
întrebat

estene împreju-

proape toate au trase din principi'-'/, gazine ale oraș: ceava. Cum a fost • O primă explica . superficialitatea g lor. Dar numai kt. convorbirea pe Ci vut-o cu Gheorg reanu, contabi O.C.L. produse Suceava, ace'ța clarat că majoritatea gestionarilor.., n-au avut lipsuri în inventar (?!) Abia după ce organele de miliție au ■ descoperit pe autorii furturilor, păgubașii.după ploaie. Pînă atunci însă, vînzățorii au tăcut.— Cum credeți că s-au acoperit lipsurile ?— Probabil gestionarii au pus... din banii lor — ne-a răspuns contabilul-șef.Straniu. Ce se ascunde îndărătul acestor acte de mărinimie ? Ce-1 silește pe păgubașul nevinovat, dacă este cu adevărat nevinovat, să acopere din propriul buzunar contravaloarea mărfurilor ce i-au fost sustrase,? Tov. Măzăreanu nu a intrat în aceste „amănunte". Probabil — zicem și noi — pentru a evita discuția despre lipsa de securitate a mărfurilor, a caselor de bani și a sertarelor, ca și despre expunerea defectuoasă a unor produse. (La magazinul „Cadouri", de pildă, hoții au sustras cîteva mii de lei printr-o simplă întindere de mînă.) *Cazul de față ne-a atras atenția tocmai datorită faptului că relevă o serie de împrejurări și atitudini care (ca și în alte cazuri) netezesc drumul infracțiunii, în concluzie, subliniem două circumstahțe.Prima: dacă justiția ar fi operat cu deplină răspundere în procesul de o- mor din septembrie 1967, cei cîțiva tineri n-ar fi ajuns să fie supuși în mod dirijat, descomnune- rii morale. Din păcate, cazul nu este singular. Pledoaria pentru înlăturarea oricăror fisuri în aplicarea fermă și exactă a legii nu va fi niciodată de prisos. O infracțiune nepedepsită nu este, așa cum s-ar putea crede, marșul final al unui infractor, ci— în cele mai multe cazuri— de abia „valsul de deschidere" al unui bal, care va sfîrși, fără îndoială, tot în sala tribunalului. Numai că. așa cum ne demonstrează și dosarul Ifrim Viorel et Co„ de astă dată numărul dansatorilor este mai mare.A doua: infractorul nu operează pe o insulă pustie. în jurul lui sînt oameni cinstiți (cel puțin pînă la proba contrarie), care pot stopa acțiunile lui. Dar nu o fac întotdeauna. De ce ? Am încercat să răspundem mai sus. îngăduința condamnabilă nu trebuie să se extindă nici a- supra lor.
Ion BELDEANU .

au răsărit și ca ciupercile
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De-a-: lungul- veacurilor, imaginația, iscusința și truda agricultorului au creat și perfecționat- metodele agrotehnice. în epoca modernă. în sprijinul agricultorului a venit chimia ; ea îi oferă îngrășăminte, an- tidăunători, microelemente... Să se 'fi' epuizat însă , cu acestea toate posibilitățile ? Nu există căi de; intervenție directă în mecanismele biochimice- intime ale plantei care îi reglează creșterea și dezvoltarea, spre a le dirija și amplifica în sen- >?'aitl;'iiorit. de om î> în numeroase-laboratoare din lume se fac astăzi cercetări în di- ■V' recția realizării și perfecționării unor, stimulatori ai proceselor biologice, menite să contribuie la sporirea cantitativă și calitativă a produselor vegetale și animale. Asemenea cercetări se fac și în colectivul' de chimioterapie al Academiei. O convorbire cu prof. dr.■ Simion Oeriu, conducătorul acestui colectiv, ne va edifica asupra' valorii ;șf eficienței biostimulatori-1 lor produși în țară.Care este rațiunea cercetărilor în domeniul biostimulatorilor ? Ce aspecte îmbrățișează și ce obiective urmăresc ?în cercetările întreprinse pe plan mondial, într-o primă fază, cercetătorii au recurs la tratarea plantelor cu hormoni de creștere — giberelina, acidul indobicacetic etc. — de același tip cu hormonii pe care îi produc ele însele. S-au și obținut unele rezultate, de exemplu o mai bună legare a fiudelor. Dar. primind hormonii din afară, planta încetează să-i mai fabrice cu propriile sale forțe, degradîn- du-se.Cercetările efectuate de colectivul de chimioterapie al Academiei merg pe cu totul altă linie. Noi urmărim realizarea unor substanțe chimice sintetice, care în organism eliberează grupări funcționale foarte active, așa-numitele grupuri tiolice, al-■ otțufțe din sulf și hidrogen. Grupă-■ rrile.. tiolice contribuie la formarea Componentelor acizilor nucleici, care, la rîndul lor, poartă răspun-‘ adesl-eâ- pentru sinteza proteinelor. . jȘ-a. copsțatat că aceste grupări chi- hiice joacă un rol important în | diviziunea celulară, în accelerarea și amplificarea ei. Totodată, ele sti-■ ‘ mulează secreția de hormoni, de■ " exemplu cei de creștere, precum șisinteza unor, vitamine, ca B*. B8,• C, reprezentînd, de asemenea, factori de creștere.Cercetările noastre, începute a- . cum 16 ani, s-au soldat cu reali-■ zarea unei substanțe chimice —
■ folcisteina — cu o acțiune multila- ’ terală și complexă asupra proceselor metabolice din celulele orga-j nismului, intr-un cuvînt, cu efect■ biostimulator.• Ce rezultate concrete s-au obți- ’ nut de pe urma experimentării fol- | cisteinei în domeniul agriculturii și . zootehniei ?. Experiențele efectuate au arătat■ că folcisteina sintetizată în labo-- «uivuuoua ... jbnsecihță, Con-< trib’de, lai'cs^ștarea splahtei5 fâțdei- voltarc* xixe.i pronunțată a siste-Ș mului,-. dicular, a tulpinii, a frun-> zelor.'u eosebirile dintre plantele> tratat! cele netratate cu folcis- ? teină sînt de necontestat. Iată, de< exemplu, puieții de măr „Marșan-< șki“, cultivați la stația experimen- $ tală Bistrita-Năsăud. Semințele au> fost ținute 12 ore într-o soluție care> cuprindea doar un gram de princi-< piu activ la 1000 de litri de apă.< Dar, în comparație cu plantele-mar- tore, cele care s-au dezvoltat din> semințele tratate prezentau o Tai' dăcină mai mare, mai groasă, cuI ramificații mai multe. Cu asemenea puieti s-ar putea planta livezi pe z terenuri degradate, contribuind la refacerea lor.

li Aplicabilitatea folcisteinei este4 însă mult mai largă. Merită aten- ’■j ție rezultatele înregistrate atît 'la !l cereale, cît și în horti și viticultură. i| Gd ternare; în numai cîțiva ani, i s-ău' ■ extins terenurile pe care se experimentează și se aplică noul bibstimulator. Astfel, față de 4 hectare în 1965, s-a ajuns la 23 000 ; în 1968, plantate cu culturi diferite, în diverse regiuni ale țării. Astfel, la C.AT>. Găiești, grîul de soiul „Abundența", tratat cu folcisteină, a dat un plus de recoltă de 12,6 la suită,' fată de grîul martor ; soiul „Bezostaia", la C.A.P. Bărcă- nești — Prahova, un plus de 36 la \sută: La C.A.P. „Viață nouă", la porumb s-a obținut un plus de porumb de 18 la sută, iar la C.A.P. „Grindu", la floarea soarelui — 17-20 la sută. Rezultate favorabile s-au obtinut și la vița de vie. Astfel, la I.A.S. Ivești sporul de > producție a fost de 26,5 la sută, crescînd și conținutul de zahăr cu < circa 10 la sută.Eficienta economică a biostimulatorilor s-a evidențiat cu deosebită pregnanță la tomate, obținîn- du-se nu numai recolte mai mari, de calitate superioară, ci și posibilitatea de a le culege mai din timp. Apărînd cu 10-14 zile mai devreme, roșiile devin mult mai competitive pe piață. Pentru tratarea culturii, s-a dizolvat doar cîte un gram de folcisteină în cîte 40 kg de mocirlă, în care s-au introdus răsadurile. Astfel, la I.A.S. Bragadiru, la soiul „E- ;claireur“, s-a obținut în afară de precocitate și un plus de 25 la sută, la soiul „lOxBrizon" — 30 la sută. La această întreprindere . agricolă, datorită precocității coacerii tomatelor, s-au recoltat îptre 11—29 iulie, de pe lotul tratat, roșii pentru export în valoare de $6 500 lei, fată de numai 3 500 lei jde Șe Iotul martor.« . Asemenea rezultate pledează, desigur, pentru lărgirea aplicării fol- feisteinelor. în acest sens, ar fi de dorit ca producția acestei substanțe să constituie o preocupare și a industriei chimice, fără a mai fi de competenta, exclusivă a unui laborator de cercetare. De altfel, unele mari întreprinderi chimice din străinătate și-au și manifestat interesul pentru această descoperire românească, solicitînd licența.Pentru a preveni o interpretare eronată posibilă, tin să subliniez că aplicarea unor biostimulatori de tipul folcisteinei — în cazul plantelor a folcisteinei P — nu-și propune de loc să se substituie îngrășămintelor. Ea poate amplifica însă efectele obținute de pe urma utilizării acestora, ceea ce este cu atît mai important, cu cît, în fond,

, ratorul nostru ,nnj^ slprofiliaria și, în iță, con-
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Convorbire cu prof. dr. Simion OERIU
membru corespondent al Academiei

se cer doar cantități infime de biostimulatori.S-au găsit posibilități de aplicare șl în zootehnie ? Care sînt rezultatele obținute ?Gama de aplicabilitate a folcis- teinei este deosebit de largă, pu- tîndu-se extinde. în funcție de structura chimică, la zootehnie și chiar la medicina umană. Astfel, în colaborare cu catedra de avicultură a Institutului agronomic .Nicolae Bălcescu", folcisteina (în speță folcisteina A) a fost încercată la păsări, fiind adăugată în doze infime în rația lor alimentară. S-a putut

constata că păsările (pui de găină) cărora Ii s-a administrat această substanță au crescut mai repede în greutate și au căpătat mai repede penajul. Ambele aspecte reprezintă un avantaj cert, deoarece păsările pot fi comercializate astfel cu circa 14 zile mai devreme. Preparatul a fost încercat și la porcine. Scroafele tratate cu folcisteină au fătat purcei mai rezistenți și cu greutate mai mare. Influența acestor substanțe, sub raportul activării hormonilor, s-a vădit îndeosebi în tratamentul aplicat, la stația experimentală Pa-

las (jud. Constanța), unor vite sterile, care au devenit gestante. Din 9 vaci injectate intramuscular, au devenit gestante 8. iar din 11 vaci care au primit folcisteină odată cu nutrețul — 5.încercări cu folcisteină, de astă dată folcisteina U. s-au făcut și în medicina umană. Preparatul și-a dovedit eficiența în anumite dereglări hormonale ce determină astenie sexuală și prostatită cronică la bărbați migrene, cefalee bufeuri și alte tulburări neurovegetative de menopauză la femei Prin reducerea grupărilot disulfidice acumulata în organismul uman, folcisteina reactivează enzimele blocate sau inhibate, refăcînd echilibrul biochimic și fiziologic.Cum vedeți continuarea lucrărilor in acest domeniu ?După cum am arătat, s-au afirmat trei tipuri de folcisteină — P, A sau U — potrivit cu domeniul de aplicabilitate : vegetal anima) sau uman. Fiecare dintre acestea prezintă, în raport cu procesele de metabolizare la care este chemat să participe, diferite variații față de fondul comun. Există variații și în legătură cu speciile la care își găsesc aplicare. Se impune, firește, adîncirea cercetării fundamentale, în vederea extinderii cunoștințelor noastre privind acțiunea acestor biostimulatori, a întregii lor cauzalități. Pe de altă parte, se cer precizate în amănunt metodele de a- plicare.Cred, de asemenea, că rezultatele obținute justifică interes din partea ministerelor și a instituțiilor beneficiare, atît în ce privește experimentarea pe scară crescîndă a folcisteinelor. cît și aplicarea lor în practică, mai ales că, în multe domenii, s-a dovedit incontestabila lor eficientă economică. în acest sens, se impune, sub egida directă a C.N.C.S. și a Academiei, intensificarea colaborării între diferitele unități științifice care au contingențe cu acest domeniu. Rezultatele vor duce, desigur, la organizarea producției acestor substanțe chimice, care și-au demonstrat valoarea.

LEVITAȚIA MAGNETICĂ
,’ț

metodă de obținere
a „metalelor pure"?Tehnica modernă cere tot mal mult de la materialele pe care le utilizează. Metalele, de pildă, trebuie să fie ușoare, rezistente, refractare etc. Cele „clasice" — fierul, arama, nichelul, aluminiul — au început să nu mai corespundă acestor exigențe. Sporește importanța metalelor „pur sînge", ca titanul, beriliul, zirconiul, dar proprietățile lor se deteriorează foarte ușor în prezența anumitor impurități. A găsi procedee industriale prin care să se producă materiale de puritatea „5x9“ (adică 99,999), în condiții economice acceptabile, este o sarcină extrem de dificilă.Există, firește, numeroase procedee chimice sau electrochimice pentru purificarea infinitesimală a metalelor (astăzi, de pildă, semi- conductorii sînt de o puritate care depășește cîteva părți dintr-un milion, ajungînd la cîteva părți din- tr-un miliard). Pentru a învinge dificultățile, oamenii de știință au elaborat și procedeul așa- zis al zonei flotante, sau al levita- ției magnetice. în care eșantionul de metal ce urmează a fi purificat este făcut „să plutească" în mediul în care se află. Firește, este necesar ca acesta să fie un corp bun conducător de electricitate. Cîmpul magnetic produs de un electromagnet Induce un curent în piesa ce urmează să fie purificată. Iar aceasta, la rîndul ei. creează un cîmp care se opune cîmpului primar. Deși acest procedeu

Prof. John WEST
Universitatea Sussex-Anglia

află deocamdată în stadiul ob-se experimental, cînd actualele stacole tehnologice vor fi învinse, levitația magnetică poate deveni una din tehnicile viitorului.Acțiunea la distanță — cu forțe transmise fără contact fizic — pare să desfidă experiența noastră de pînă acum. Se cunosc numai două astfel de forme de acțiune : gravitația, care poate numai să atragă, și forțele electrice, care pot acționa ca atracție sau respingere. Gravitația este cea mai puțin înțeleasă și în momentul de față nu este încă reglabilă. Electromagnetismul se pretează însă la manipulare și formează baza a numeroase dispozitive, inclusiv mașinile electrice.Autorul acestui articol și colaboratorul său. dr. B.V. Jayawant, s-au ocupat timp de mai multi ani de perfectionarea unui dispozitiv electromagnetic simplu, care produce mișcarea oscilantă lineară a unui inel metalic, fără contact fizic, spre a fi folosit la înfășurarea mosoare- lor în industria textilă.Problema nu era atît de simplă pe cît părea la început, căci au trebuit să fie învinse două dificul-
NEUTROGRAFIA

Gheorghe BARBU
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O nouă metodă de analiză nedis
tructivă a materialelor, neutrogra- 
fia, constă din -adiografierea pie
selor supuse examinării sub un cîmp 
de neutroni. întrucît aceștia nu In- 
fluențează placa fotografică, așa cum 
o fac, de exemplu, razele K, pentru 
obținerea unei imagini în neutrogra- 

le folosește drept convertizor o

placă metalică subțire, cu putere 
mare de absorbție de neutroni. Ima
ginile astfel obținute sînt tot atît de 
clare ca ji în radiografiile obișnuite. 
Cu ajutorul neutrografiei se pot iden
tifica vizual elemente ca hidrogenul, 
litiul, borul etc. din materiale mai 
dense.

II
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„itekan* este 

unui automat de 
:u ajutorul căruia se vot executa 
desene, grafice, scheme și se poate 
furniza documentație grafică. Auto
matul funcționează cu program nu
meric, pregătit la un calculator elec
tronic, pe baza datelor de proiectare 
sau a calculării obiectului de dese
nați Purtătorul programului este o 
bandă perforată ce emite ordinul

Radioactivitafea și toxicitatea 
elementelor transuraniene obli
gă pe cercetători să ia precau
ții speciale. în laboratoare, 
materialele radioactive, în
conjurate cu ziduri de protec
ție din beton, dar vizibile doar 
printr-un geam gros de sticlă 
specială, sînt manipulate cu a- 
jutorul unor instrumente co

mandate de la distanță

Becuri incasabile
Se cunosc frecventele defecțiuni 

ale becurilor electrice care funcțio
nează in instalații de iluminat ex
terior, locuri de parcare, piețe publi
ce, construcții etc, adică locuri unde 
se produc șocuri puternice și schim
bări bruște de temperatură. Recent, 
în S.U.A. s-a realizat producția în 
serie a unor becuri rezistente în ast
fel de condiții. Balonul de sticlă 
este acoperit cu un strat străveziu

dintr-un cauciuc special, care pro
tejează becul față de ploaie, zăpadă 
și îngheț. Rezistența la șocuri a a- 
cestor becuri este cu 70 la sută mai 
mare față de a celor obișnuite. Dacă 
becul se sparge totuși, nu se produ
ce o împrăștiere a cioburilor, deoare
ce învelișul de cauciuc le menține 
împreună, ceea ce mărește conside
rabil factorul de siguranță.

Inginerii unei firme 
iaponeze din Osaka au 
obținut rezultate pro
mițătoare en urma ex
periențelor efectuate 
cu diode din materiale
semiconductoare. Aces
tora din urmă li s-au 
adăugat elemente de 
impurificare (cum ar fi

Astăzi, cînd oamenii muncii au pornit spre Lună și pătrund tot mai adînc în Cosmos, ideea zborului spre alte astre capătă tot mai mult contur științific. Ce va găsi omul acolo 1 Va găsi el forme de viată ? Ipoteza este pasionantă și în jurul ei se ciocnesc teoriile și speculațiile cele mai diverse. în orice caz, existența unor forme de viată pe alte planete și chiar a unor ființe inteligente, deci, poate, și a unor civilizații cosmice nu poate fi respinsă de plano.O dată cu succesele radioastronomiei, pe măsură ce oamenii de știință captează tot mai multe semnale e- mise din Cosmos, devine de mare actualitate interpretarea a- cestora. .Din multitudinea de ipoteze și teorii nu lipsesc cele care susțin că, la un moment dat, omenirea ar putea intra în contact, pe această cale, cu unele civilizații extraterestre.Admitînd ipoteza e- xistenței unor ființe extraterestre, precum și posibilitatea stabilirii unor contacte între om și acestea, trebuie să ne punem în-

trebarea : ne vom înțelege oare unii pe alții ?Din considerente multiple și îndeajuns de justificate, eventualitatea ca ființele cu care vom intra în contact să fie mai slab dezvoltate decît noi este extrem de redusă. Mai probabil este ca ele să aparțină unor civilizații a- flate pe o treaptă mult mai înaltă de e- volutie intelectuală. Dacă astfel stau lucrurile. ne putem i- magina unele variante ale atitudinii lor fată de noi.în prima variantă, aceste ființe ar manifesta interes pentru noi și ar avea o atitudine binevoitoare. Varianta pare ideală, căci aceste ființe ne-ar putea furniza informații științifice, tehnice, artistice și de altă natură extrem de valoroase, ne-ar putea a- vertiza împotriva u- nor greșeli ridicole sau fatale, de pildă, împotriva ignorării a- celor orientări în știință cărora le aparține viitorul, împotriva acțiunilor care duc la poluarea mediului înconjurător sau chiar la pieire etc. Chiar și în acest caz

tați majore. După cum se știe, o spiră de sîrmă înfășurată în jurul unei bare provoacă o puternică magnetizare a fierului, atunci cînd prin ea trece un curent electric, întrucît curentul poate fi mult intensificat, electromagneții se folosesc chiar la ridicarea încărcăturilor grele de fier vechi. Forța de respingere este, însă, considerabil mai mică decît forța de atracție, pentru aceeași putere electrică. Tocmai de aceea ne-am hotărît să ne concentrăm eforturile asupra atracției. Obiectivul era de a face ca o bucată de fier să „plutească" sub 1 un electromagnet, forța de atrac-' ‘ tie ascendentă fiind exact egală cu forța gravitațională descendentă. Prima problemă izvorăște din caracterul variației forței magne- ■ tice în raport cu distanta. Dacă ■ forța este prea mare, fierul se ridică și intră repede în contact cu j electromagnetul. Dacă este prea j mică, fierul cade.Soluția constă în folosirea rezo- ■ nanței. fenomen folosit în radio și ■ televiziune la reglarea recepției ' semnalelor emise. Ideea noastră a j fost de a adăuga circuitului elec- tromagnetic un condensator, a că- ■ rui dimensiune a fost calculată ast- • fel încît să formeze un sisteatn, re- ■ zonant care să fie declanșat numai, j cînd fierul se găseste la o anumită j distantă de magnet. ,Primele experiențe, cu o bucată • de fier în greutate de circa jumă- • tate de livră (226. grame), nu au * avut succes, dar rezultatele au fost j amuzante. Fierul, așezat sub electromagnet, începea să salte în sus ' și în jos. timp de, jumățate de mi- j nut sau mai mult, în cele din urmă j căzînd sau lipindu-se de magnet. , Am luat atunci o bară lungă de < fier, cîntărind mai multe livre, al < cărei capăt inferior avea atașat un 4 disc orizontal, scufundat intr-un 4 vas cu apă. Capătul de sus se afla < la o distantă de jumătate toi (12,7 < mm) de electromagnet. Astfel, am < realizat prima piesă flotantă de 4 fier, dar întrucît capătul inferior 4 era cufundat în apă. dispozitivul 4 nu părea să aibă perspective prac- < tice promițătoare. <Această problemă a fost în tele < din 'iirm'ă’" rezolvată printr-un sim- ‘■‘>electfbmâgfl8t '^brintWTh transfoî®’'*^ mator de curent, cu un efect ana- log amortizorului cu apă. Desigur. < cu cît este mai mare greutatea < aflată în levitatie. cu atît mai mare < trebuie să fie și magnetul. Noi am 4 suspendat 30 de livre (13,6 kg) și am J ajuns la concluzia că problemele < pe care le implică punerea la punct < a unui sistem pentru greutăți mVTt < mai mari sînt doar de ordin tehn'oî". 4 logic. Ideile de bază fiind iuste, nu 4 există limite în ceea ce privește , sporirea greutăților ce pot fi men- < tinute în levitatie. Miniaturizarea < prezintă însă unele probleme mai 4 complicate, deoarece fenomenul de 4 oscilație se agravează odată cu ' reducerea dimensiunilor, parame- < trii circuitului electric devenind < critjci. Scopul miniaturizării este 4 de a produce un reazem articulat 4 fără fricțiune, pentru intrumente < delicate. Ne gîndim mai ales la < instrumentele pentru măsurarea 4 deplasării lente a gazelor, ca în < minele de cărbune, dar sînt eviden- < te aplicațiile la orice alte instru- 4 mente necesitînd mișcări de rota- 4 tie. 4Dispozitivul acționat prin levita- 4 tie magnetică este imediat folosibil < ca vinci pentru ridicarea obiectelor < grele. Se deschid, de asemenea. 4 posibilități transportului fără fric- < tiune al obiectelor grele de-a lungul < unei căi ghidate, precum și manipu- 4 lării sau sortării mecanice automa- < te, poate chiar transporturilor de < pasageri la mari viteze. 4

••-••''yttb t i—ișpîu - circ'uit i'Jefefcteie^-'tOnectat ? lit

care este executat de un „cap” de 
desen. Viteza de desen a apa
ratului este de 6 m pe minut. Capa
bil să traseze linii drepte, groase și 
subțiri continue, linii întrerupte și 
punctate, precum șl curbe de orice 
configurație, aparatul mărește ran
damentul la lucrările de desen de la 
50 la 300 ori. In ansamblu, durata 
proiectării se reduce de 3—5 ori.

cuprul sau nichelul). 
Dacă unor astfel de dio
de li se aplică un infim 
efort mecanic, rezistența 
lor electrică scade e- 
norm, ceea ce pro
voacă o sporire co
respunzătoare de 1 000 
de ori a curentului care 
trece prin diodă. In

prezent, pornind de la 
aceste experiențe, s-a 
realizat o nouă diodă, 
cu sensibilitatea de 100 
ori superioară aceleia a 
dispozitivelor obișnuite. 
Ea poate fi folosită la 
comutatoare fără con
tact, pickup-uri, micro
foane etc.

MINĂ FĂRĂ MINERI
Inginerii polonezi de la Biroul de 

proiectări ,(ZKUP“ din Gliwice au 
proiectat primul abataj complet au
tomatizat din lume. Trei oameni af- 
lați la suprafață, dispeceri în adevă
ratul sens al cuvîntului, suprave-

ghează doar funcțiunea agregatului, 
care poate extrage 4 000 tone de 
cărbune în 24
se extrage dintr-o mină de capaci
tate mijlocie.

de ore, adică atît cît

DE LA IPOTEZĂ LA ANTICIPAȚIE

CUldeal, nu sînt excluse surprizele. în ce măsură este posibil, în general, să se tragă învățăminte din greșelile altora ? Noi înșine învățăm atît de puține lucruri din propria noastră istorie... Oare o cale prea facilă de progres nu ar duce la o diminuare a interesului pentru știință, artă ?în a acestefi binevoitoare, ca noi să prezentăm vreun interes pentru ele. Deși această variantă pare destul de penibilă pentru noi. ea este pe deplin po-

viață, pentru tehnică șidoua variantă, ființe ar putea fără

evolutiv.

CONTACTUL OMULUI
FIINȚE EXTRATERESTRE

acad. Gustav NAAN
(U.R.S.S.)

sibilă. Căci în cazul cînd am fost devansați cu milenii sau, avînd în vedere „vîrs- tele cosmice", poate chiar cu milioane de ani, aceste ființe ne-ar putea considera asa cum privim noi furnicile, cu inteligența lor îndoielnică, din punctul nostru de vedere. Ce anume am putea noi să le învățăm pe furnici. sau care ar fi pericolele împotriva cărora le-am putea avertiza ?în a treia variantă,

am putea să prezentăm interes pentru a- semenea ființe, dar, din considerente pur practice, n-ar exista căi de înțelegere. A- ceastă variantă este cea mai dificilă și trebuie să ne biruim teama. Iată de ce trebuie să o examinăm în mod deosebit. Omul extinde în permanență „sferele" sale de comunicare. înțelegînd că acest fenomen reprezintă chezășia progresului. Dlntotdeauna, oamenii s-au străduit

să depășească orice 1- zolare. știind că. în ultimă instanță, izolarea înseamnă stagnare. Mai devreme sau mai tîrziu. această problemă se va pune la scară cosmică. Contactele sînt cu atît mai utile, cu cît stimulează mai mult gîndirea, cu cît cei cu care trebuie să ne în- tîlnlm se deosebesc mai mult de noi.Stabilind un contact cosmic, nu este exclus ca această întîlnire să

în procesulSîntem produsul unei anumite evoluții sociale, biologice și cosmice. Stadiul anorganic al evoluției a dus în mod firesc la stadiul biologic, iar a- cesta la stadiul social. Ce va fi mai departe ? Nu știm. Ar fi însă destul de naiv să credem că ne aflăm îp ultimul stadiu. în principiu, scara evoluției cosmice poate a- vea un număr infinit de trepte. Ideea supremației absolute a stadiului nostru de evoluție ține, bil, de ' ziilor tindem spre și avem dreptate.aveau același scop — dar să nu uităm că, dacă ar fi reușit să-1 atingă, existat.prem, stadiul ihtiozaurilor, s-ar fi eternizat sub forma unei stagnări perpetue. Dar înțelepciunea naturii constă tocmai în a- ceea că stagnarea nu se poate perpetua. Susțin deci că fuga de cunoștințe nu poate duce, oricum, la nimic : dacă civilizațiile extraterestre, cu un înalt nivel de dezvoltare. s-ar hotărî să

stabilească cu noi. ele liza.Vom afla, poate, pe < această cale, lucruri * importante și nece- ' sare. Timpul ce ne , este rezervat pe scara , cosmică nu s-a scurs < încă; Sîntem atît de < imperfecți, atît de de-' parte de a fi epuizat toate 'posibilitățile ce rezidă în stadiul social al evoluției ! Sînt sigur că omenirii îi este hărăzită o lungă istorie de viață, dezvoltare, progres^Există, de asemenea, multe perspective extrem de promițătoare. Oare nu putem conta pe o înțelegere reciprocă cu locuitorii altor planete ? Din păcate. pe propria noastră planetă această înțelegere se realizează, deocamdată, extrem de greu. Cu toate acestea, omenirea aspiră tot mai mult spre comuniune, spre pace și înțelegere reciprocă. întîlnirea cu o civilizație extraterestră, înțelegerea propriei noastre poziții pe scara cosmică, ar contribui, fără îndoială, ca omenirea să capete unității tru un merită ce este

contacte le vor rea-

sentimentul sale. Iar pen- astfel de scop să facem tot posibil.
să ve

noi n-am . fi Stadiul su-

tf-

ne ajute pe noi înșine să înțelegem statutul nostru cosmic, locul nostru pe scara evoluției cosmice. La o modificare a proporțiilor, lucrurile arată cu totul altfel. Multe dintre concepțiile noastre cele mai verosimile și obișnuite devin absurde, dacă sînt amplificate la scară cosmică, și viceversa. Este, de altfel, unul din aspectele utile ale discutării perspectivelor cosmice, căci o a- semenea discuție ne-ar putea determina avem un punct de dere mai larg.în particular,nînd seama de proporții, trebuie să cunoaștem locul nostru real

indiscuta- domeniul ilu- puerile. Noi în primul rînd autoconservare întrucîtva Ihtiozaurii
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U.T.CC.C. AL
zilele de 23 și 24 decembrie 
desfășurat lucrările plenarei 
al U.T.C. Pe ordinea de zi a 

plenarei au fost înscrise: Raportul 
cu privire la activitatea organelor 
și organizațiilor U.T.C. în rîndul 
tineretului de la sate, prezentat de 
tovarășul Ion Iliescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului; 
Informare privind efectivul Uniu
nii Tineretului Comunist și măsu
rile ce urmează a fi luate pentru 
creșterea rîridurilbr U.T.C., prezen
tată de tovarășul Gheorghe Stoica, 
secretar al C.C. al U.T.C.; Infor
mare asupra desfășurării activită
ții turistice de masă în rîndul ti
neretului și a măsurilor ce urmea
ză a fi luate în acest domeniu în 
anul 1969, prezentată de tovarășul 
Fejeș Iuliu, președintele Biroului 
de Turism pentru Tineret; Mă
suri organizatorice.

La lucrările plenarei au parti
cipat membrii și membrii su- 
pleanțl ai C.C. al U.T.C., membrii 
Comisiei Centrale de Revizie, pri
mii secretari ai comitetelor jude
țene ale U.T.C., șefii comisiilor 
pentru problemele activității U.T.C. 
în rîndul tineretului de la sate și 
ai comisiilor de turism de la co
mitetele județene ale U.T.C., secre
tari ai unor comitete comunale 
U.T.C. și ai unor organizații U.T.C. 
din C.A.P., IA..S. și I.M.A., redac
tori șefi și redactori ai presei de 
tineret, activiști ai C.C. al U.T.C., 
ai Consiliului U.A.S.R., cercetători 
ai Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului. De aseme
nea, la lucrările plenarei au parti
cipat /v «ducători ai unor organi
zații^ 7ti și instituții centrale.

La papară a luat parte tova
rășul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu-

Tn 
s-au 
C.C.

lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Plenara a aprobat măsurile 
propuse de Biroul C.C. al U.T.C. 
cu privire la îmbunătățirea activi
tății în rîndul tineretului de la 
sate, cu privire la activitatea poli
tică de creștere a rîndurilor U.T.C., 
precum și pentru dezvoltarea ac
tivității turistice în anul 1969, 
hotărînd în același timp ca toate 
comitetele județene, municipale și 
orășenești, organizațiile U.T.C. 
să-și stabilească sarcini concrete 
în legătură cu participarea între
gului tineret la întrecerea declan
șată pe linie de partid cu privire 
la înfăptuirea planului de stat pe 
anul 1969.

La plenară B-au adoptat unele 
măsuri pe linia îmbunătățirii ac
tivității membrilor Comitetului 
Central al U.T.C., constituindu-se 
comisii permanente pe domenii de 
activitate compuse din membri ai 
C.C. al U.T.C.

Plenara a eliberat din funcția de 
membri ai Biroului C.C. al U.T.C. 
pe tovarășii Guran Marius și Ște
fan Nicolae și a ales ca membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C. pe tovarășii 
Ștefănescu Ion și Gheorghe Miron 
și ca membru supleant al Biroului 
C.C. al U.T.C. pe tovarășul Cseke 
Gabor.

In încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul tovarășul Virgil 
Trofin. care a subliniat sarcinile ce 
revin organelor și organizațiilor 
U.T.C. pentru mobilizarea întregu
lui tineret la îndeplinirea exem
plară a planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe anul 1969, 
pentru întîmpinarea celei de-a 
25-a aniversări a eliberării patriei 
și a Congresului al X-lea al P.C.R. 
cu noi rezultate în întreaga acti
vitate de educare multilaterală a 
tinerei generații.

Marți după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Roma, 
delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, for
mată din tovarășii Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Vlad 
Constantin, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., care a parti
cipat la cel de-al II-lea Congres 
al Partidului Socialist Italian al 
Unității Proletare (P.S.I.U.P.).

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Vasile Patilineț, secretar

al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Andrei 
Ștefan, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

★
La plecarea din Roma, pe aero

portul „Leonardo da Vinci", dele
gația a fost salutată de Vincenzo 
Ansanelli, membru al Direcțiunii 
P.S.I.U.P., precum și de către Cor
nel Burtică, ambasadorul Româ
niei la Roma.

(Agerpres)

Noul hotel din centrul CapitaleiPiața Nicolae Bălcescu din Capitală a devenit un vast șantier de construcții. Alături de edificiul noului Teatru Național și de pasajiil subteran struiește aici cel mai modern hotel din țara noastră — „Intercontinental București". Colectivul de muncitori și ingineri al întreprinderii nr. 2 constructii-montaj, căruia i-a fost încredințată această importantă lucrare, a terminat turnarea fundațiilor pentru corpul central. Cele 24 nivele ale noului hotel se vor înălța pe o placă uriașă de beton și oțel în grosime de doi metri.Ing. Eugen Nitescu, șeful șantierului, ne dă o imagine a noului edificiu bucureștean, al cărui termen de predare este sfîrșitul anului 1970. Printr-o frumoasă alee, ce vine dinspre strada Batiștei — a spus interlocutorul — străjuită de bogate peluze cu flori șl arbuști ornamentali, se va ajunge la intrarea principală care, împreună cu fațada Teatrului Național, va alcătui un atractiv complex arhitectural, profilat spre Piața Nicolae Bălcescu.

pentru pietoni, se con-

♦

i

La parterul clădirii sînt prevăzute un restaurant, o braserie, un bar de zi și o spațioasă sală de recepție. Un grup de șapte ascensoare va sta la dispoziția vizitatorilor. La subsol vor funcționa instalațiile de ventilație, de refrigerare a alimentelor, stații de pompare a apei. Tot aici vor fi amenajate o bucătărie cu autoservire, unități de patiserie, florărie și lustragerie.Primele patru etaje cuprind alte săli de recepție, o centrală telefonică și cabine cu legături internaționale, birouri de închiriat pentru reprezentante ale firmelor străine, un cocteil-bar, terase-grădini de vară și apartamente speciale pentru oaspeți.Cele 440 de camere ale hotelului vor fi dotate cu confort ultra-modem. încălzirea acestora este asigurată de 3 centrale de condiționare 
a aerului. La etajul XX, un alt restaurant prevăzut cu bar, ring de dans, săli de recepție va oferi vizitatorilor o imagine panoramică a Capitalei.

viața internaționalăUN INTERESANT EXPERIMENT?TEHNICO-MEDICAL ÎN U.R.S.S;
TIMP DE UN AN

INTR-O CAMERĂ ERMETICĂ
lucrări ale Vârbănescu Giurgiu, el începîndu-șl

Continuîndu-și acțiunea de a prezenta publicului din tara noastră creația unor valoroși artiști de origine română stabiliți de mai mult timp în străinătate. Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a organizat, marți la amiază, la Ateneul Român, o expoziție cu pictorului Dimitrie (1908—1963). Născut la s-a stabilit la Grenoble,din 1935 cariera de pictor și desenator, făcîndu-se cunoscut în diferite centre artistice franceze, colaborînd cu scriitori și critici, activînd în asociații artistice de seamă. El a fost în același timp redactor la diferite reviste și autor al unor eseuri de artă.Ca desenator, Dimitrie Vârbănescu a ilustrat cărțile unor cunoscuti scriitori, printre care și romanul „Viața lui Adrian Zografi" de Panait Istrati. In multe din lucrările sale, el evocă mituri, legende, tipuri și obiceiuri românești. Aceasta se poate remarca și în unele din cele 106 picturi șl lucrări de grafică prezentate în sala de la Ateneu. Expoziția mai cuprinde și două tapiserii de Suzanne Var- banesco. realizate după cartoane ale soțului său.La vernisaj, la care au asistat reprezentanți al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Uniunii Artiștilor Plastici. Ministerului Afacerilor Externe, precum și ai Ambasadei Franței la București, au luat cuvîntul Petru Comarnescu, președinte al secției române a Asociației Internationale a criticilor de artă — A.I.C.A. — și Suzanne Varbanesco.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Agen
ția TASS informează că în Uniunea 
Sovietică a fost efectuat un experi
ment tehnico-medical în conformi
tate cu programul de cucerire a 
spațiului cosmic. Timp de un an, 
intre 5 noiembrie 1967 și 5 noiembrie 
1968, medicul Gherman Manovțev, 
biologul Andrei Bojko si tehnicianul 
Boris Ulîbîșev au trăit intr-o încă
pere închisă ermetic, compusă din- 
tr-o cameră pentru locuit si o seră. 
Cei trei comunicau cu mediul exte
rior doar prin videotelefon. Princi
palul obiectiv al experimentului a 
fost să se stabilească posibilitățile 
de viață ale omului timp de un an 
într-o cameră ermetică cu un spațiu 
limitat, întrebuințîndu-se apa si oxigenul regenerate din produsele acti
vității vitale a omului, precum și 
posibilitățile de utilizare a unor pro
duse alimentare deshidratate prin 
uscarea în vacuum. Pentru compen
sarea lipsei de vitamină C si a sub
stanțelor biologice active au fost fo
losite legume cultivate în seră cu 
ajutorul unei surse puternice de lu
mină. Drept sol au fost folosite ră
șini impregnate cu substanțe nu
tritive.

Camera tn care s-a înfăptuit ex
perimentul a fost dotată cu utilaj 
sanitar și cu aparataj de măsură și 
control necesar cercetărilor medica
le. In plus, din complex ou făcut

parte un sistem de aer condiționat, 
sisteme de control și dirijare cen
trală, de cercetări și control me
dical. de înreoistrare • sunetelor «i 
videocontrol.

Prin experiență »-a stabilit ei 
pentru un echipaj alcătuit din trei 
persoane, greutatea produselor »i 
substanțelor necesare vieții pentru 
un zbor de un an. inelusiv ambala
jul, este de 11 tone..

Ziua, cei trei locatari «I camerei 
etanșe efectuau o serie de experien
țe, îngrijeau sera și făceau cerce
tări medicale și biologice. După • 
scurtă odihnă, ei efectuau prelucra
rea datelor experimentate, iar dupS 
cină citeau cărți ti aveau eonoorbiH 
prin videotelefon.

A fost studiată mult discutata pro
blemă a compatibilității peiholopica. 
La femifnarea experimentului de un 
an, colectivul te găsea într-o stare 
psihică bună, ceea ce permite si se 
afirme că, chiar și tn eazul unei 
conviețuiri îndelungate tn condiții 
similare, problemele incompatibilită
ții psihologice nu tint de netreeut.

Agenția TASS precizează că starea 
sănătății lui Manovțev, Bojko și 
Ulîbîșev este tn prezent bună. Ei au 
fost supuși unor cercetări elinico- 
fiziolopice șl după o scurtă perioadă 
de odihnă tși vor putea relua activi
tatea obișnuită.

CU PRUDUL CONGRESULUI P.S.I.U.P.

(Agerpres)

PRODUCȚIA
(Urmare din pag. I)

MAȘINI-UNELTE
șora prețul de cost pentru a-i determina astfel pe beneficiari să le prefere mașinilor universale. Aceasta presupune, între alte măsuri, tipizarea și unificarea elementelor mecanice și hidraulice componente ale agregatelor, precum și fabricația „pe stoc" a unor elemente tipizate.Las plenara C.C. al P.C.R. 'din ,/^Șțior

muncă. Identificarea $1 valorificarea operativă a rezervelor interne din întreprinderi. Fondurile de investiții alocate de către stat acestui sector — și sînt fonduri deosebit de însemnate — trebuie să fie cît mai chibzuit folosite, pentru ca ele să ducă din plin la creșterea și moder- ,16—17 decembrie a.c. s-a subliniat nizarea capacităților de producție în mod deosebit importanta îmbună- actuale, inclusiv a sculăriilor, la ............ ....sporirea productivității muncii și eliminarea tuturor „locurilor înguste". Pentru ca punerea în funcțiune a fiecărui nou obiectiv — la Fabrica de mașini-unelte și agregate-București, uzina „Strungul"-Arad, Uzina meca- nică-Sibiu și Ia alte întreprinderi — să aibă loc la termen sau chiar mal devreme, se impune ca pe șantierele de construcții să fie asigurate materialele și mai ales forța de muncă necesare, să fie respectate întru totul graficele de desfășurare a lucrărilor.în acest cadru general de activita- specialiștii din uzine, din minis- >!r și din Institutul de cercetări și proiectări pentru mașini-unelte și agregate consideră — bizuindu-se pe studiile tehnico-economice întocmite — că trebuie în continuare îmbunătățită structura programului de fabricație al uzinelor producătoare de mașini-unelte. De pildă, producția șepingurilor, polizoarelor, strungurilor paralele, mașinilor de găurit, a ferăstraielor și a altor mașini- unelte universale mai simple se impune a fi completată cu cea a unor mașini-unelte și agregate de complexitate și tehnicitate ridicată. De- asemenea, utilajelor mai puțin pretențioase, fabricate în prezent, tre- . bule să li se aducă o serie de perfecționări constructiv-funcțlonale, printre care adîncirea tipizării și unificării pieselor și a subansamble- lor lor componente, creșterea rigidității și a capacității de așchiere, mai buna echipare cu accesorii de lucru, cu verificatoare și altele.După cum se știe, lărgirea sortimentului de mașini-unelte produse in (ară se face in strinsă corelație cu necesitățile actuale și de perspectivă ale industriei, și, in așa fel, incit să asigure introducerea pe scară largă a tehnologiilor de fabricație moderne. Se știe, de asemenea, că nu se pune nicidecum problema să producem TOATE tipurile necesare economiei naționale. Ca urmare, producția românească de mașini-unelte se axează pe realizarea unui anumit număr de tipuri de bază care, larg diversificate, să poată fi livrate cu ușurință, la cerere, beneficiarilor, în diferite variante constructive, în funcție de cazurile particulare de utilizare. Și în acest domeniu. însă, se va merge pe drumul perfecționării continue a tipodimensiunilor care se produc în prezent. Avem în vedere automatizarea lor parțială sau totală, dotarea cu comenzi program numele și cu diferite accesorii de lucim, creșterea performanțelor, simplificarea întreținerii și a exploatării. Pe de altă parte, devine oportună asimilarea în fabricație a unor noi sortimente: mașini-unelte automate, semiautomate și speciale, mașini universale de suprafinisare, linii tehnologice automate de transfer, centre de prelucrare. Credem că nu ar fi prematur să ne pregătim de pe acum în vederea asimilării în fabricație a unor utilaje pentru prelucrări electrochimice și prin electro- eroziune, cu ultrasunete, sau pentru deformări plastice cu ajutorul energiilor înalte.Progrese însemnate va trebui să obținem și în producția de mașini- agregat și linii automate, — producție, pentru moment, destul de restrîn- gă. In acest sens, atenția se cuvine acordată extinderii ntilizării mașini- lor-agregat în domeniul seriilor de fabricație mici și mijlocii — tendință ce se manifestă de altfel pe plan mondial tot mai pregnant. Cu alte cuvinte, să dăm atenție producerii de agregate multiscop, destinate prelucrării în reprize sau a mai multor tipodimensiuni de piese. Fabricii constructoare (F.M.U.A.B.) îi revine în primul rînd sarcina de a reduce actualele cicluri — cam lungi — de asimilare și fabricare a ma- șinilor-unelte agregat, de a le mic-

tățirii comerțului nostru exterior, a lărgirii exportului. Aceasta are pentru noi o mare însemnătate, dacă ținem seama că mașinile-unelte sînt la ora actuală o marfă căutată și bine plătită pe piața internațională. „Locurile înguste" existente la u- nele sortimente pe plan mondial și, în general, posibilitățile de absorbție mari la acest capitol al pieței externe oferă tării noastre condiții favorabile de a-și spori exporturile de mașini-unelte, de a-și intensifica participarea la circuitul mondial de valori materiale, de a beneficia astfel mai din plin de marile avantaje ale diviziunii internaționale contemporane a muncii. Se cuvine, însă, să subliniem că creșterea exporturilor românești de mașini-unelte depinde în mare măsură de creșterea receptivității fată de preferințele sau pretențiile suplimentare, de natură tehnică, ale beneficiarilor externi, care condiționează uneori perfectarea unor tranzacții, de promptitudinea cu care constructorii de mașini-unelte vor realiza — la cerere — variante modificate (ca tensiune a curentului e- lectric utilizat, protecții, echipamente de lucru), fată de tipurile standard. Ar fi bine, deci, ca exemplul pozitiv pe care-1 oferă în acest sens F.M.U.A.B. să fie urmat de toate u- zinele sectorului, aceasta fiind în interesul întregii economii naționale.Realizarea sarcinilor de viitor presupune — în afară de restrîngerea și omogenizarea programelor de fabricație ale uzinelor de mașini-unelte și de extinderea corespunzătoare a cooperării lor cu întreprinderi din alte sectoare — adîncirea profilării și specializării acestor uzine. Nu ne referim doar la o anumită redistribuire a unor produse ci — în primul rînd — la organizarea de secții sau fabrici aparte pentru producerea centralizată a acționărilor hidraulice și pneumatice, a unor accesorii speciale, a organelor de asamblare și a altor subansamble și elemente — tipizate sau nu — de importantă deosebită. Această acțiune vizează atît sporirea eficientei economice a întregii snbramnri, cît și ușurarea șl amplificarea activității de autouti-

lare cu diferite mașini-unelte speciale din toate uzinele constructoare de mașini.Un alt aspect pe care-1 considerăm deosebii de important este cel al creației tehnice originale. Progresul producției de mașini-unelte este nemijlocit lfegat de realizarea u- țnașinijMDelte de concepție pro- Jprie. Aceâstă' presupune. firește, dezvoltarea bazei materiale și a ca? pacității de conceptie-proicctare șl • de cercetare științifică din uzine șl din Institutul de cercetări și proiectări pentru mașini-unelte, folosirea cu maximum de operativitate-și efi-. ciență în producție a rezultatelor a- cestor importante activități. Este necesar ca cercetătorii și proiectan- ții din acest sector de activitate — a căror prezentă se face de altfel tot mai simțită și este tot mai apreciată — să abordeze noi probleme fundamentale, de importantă vitală pentru dezvoltarea producției românești de mașini-unelte. să promoveze cu maximă perseverență cuceririle științei șl tehnicii contemporane, mai ales din domeniul electrotehnicii, e- lectronicii și al hidraulicii, să asigure prin reproiectări judicioase creșterea și menținerea competitivității produselor la nivelul celor mai reușite realizări similare existente pe plan mondial. Legat de aceasta, vreau să precizez că stă în putința unor uzine cu profil diferit, mai a- les electrotehnic și de mecanică fină, să vină în mod substanțial în ajutorul eforturilor multilaterale pe care le depun în prezent uzinele de mașini-unelte. Este vorba de diversificarea nomenclatorului de produse care intră în componenta ma- șinilor-unelte și mai ales de îmbu-' nătătirea caracteristicilor funcționale și a calității unor sortimente. .Condițiile materiale tot mai bune de care dispun, cunoașterea amănunțită a sarcinilor de perspectivă, ca și studierea permanentă și aprofundată a cerințelor mereu sporite ale pieței externe oferă uzinelor constructoare de mașini- unelte posibilitatea de a-și îmbunătăți continuu activitatea, de a lua măsuri care să asigure o dinamică ascendentă atît calității cît și volumului producției. Conducerea ministerului, organele sale vor sprijini activ întreprinderile în eforturile lor dedicate atingerii acestui scop. Sîntem convinși că energia și capacitatea creatoare a colectivelor din această subramură vor determina, în anul 1969 și în următorii ani, o creștere continuă a producției de mașini-unelte, potrivit cerințelor economiei naționale.

(Agerpres)

SUPLIMENTUL

DIN CUPRINS

• NOUTĂȚI INDUSTRIALE ROMANEȘTI IN 1968.

.astăzi apare
• 20000000 DE PASAGERI IN BOLIDUL TIMPULUI 5 Intao 

secundă — zece milioane de operații • București—lași — de 
la 5 zile la 5 ore • In fiecare oră — din 300 de cetățeni ai țării, 
unul • în tren sau în avion • Un oraș cit Clujul într-un an • La 
fiecare oră — investiții de 7 milioane de lei.

DE ANUL NOU
al ziarului „Scinteia"

• CUM ARĂTA OLIMPUL CARPATIC DESCRIS IN DOCU
MENTE ANTICE? • VECHIMEA, BOGAȚIA Șl FRUMUSEȚEA 
ARTISTICA A DATINILOR NOASTRE DE IARNA • Ce se în
tâmplă cu felicitarea folclorică în era radioului și televiziunii ?

• RENDEZ-VOUȘ IN LUNA IN ANUL 2000 1 „Iarba mira- 
culoasă" a fanteziei cosmice : spre Lună pe o corabie cu 
pînze 6 De fa Galilei la Gagarin • în aceeași zi: arșițe supra- 
toride și înghețuri ultranăpraznice © Urma unei tălpi de om pe 
solul lunar? Ploaie cu.„ bulgări de diamant • O declarație în 
exclusivitate pentru dv. a cosmonautului Borman — aflat în 
aceste zile în zbor spre Lună.

• CONTRABANDIȘTII IN CAPCANA (micro-roman polițist 
autentic) — O ilustrată suspectă • întâlnirea din pădure • Co- 
coșeii din cavou • Cheia cifrului și urma descoperită de co
lonel.

• SPLENDORILE PALATELOR Șl TRAGEDIA FAVELEI IN CAR
NAVALUL DE LARIO • Confetti contondente și slăbiciunea 
cosmetică a zeiței Jemanjâ • Trec cohortele regelui Momo 
• Cad măștile • Dolce vita.

• CUNOAȘTEȚI TAINA CĂSNICIILOR FERICITE ? O anchetă 
pe treptele tuturor vîrstelor • Trei reporteri în căutarea refe- 
telor fericirii.

• INEDITUL ALB AL SPAȚIULUI MIORITIC • Poezia, pano- 
ramica, turismul și sportul în iarna carpatică.

SATIRA, ANECDOTE, CARICATURI, TESTE ETC.
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ROMA 24. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite: Luigi 
Longo, secretar general al P.C.I., 
a oferit luni seara la sediul Insti
tutului de studii comuniste de la 
Frattocchie o masă în cinstea de
legațiilor străine participante la 
Congresul al II-lea al P.S.I.U.P. 
A participat și delegația P.C.R., 
condusă de tovarășul Mihai Da
lea, secretar al C.C. al P.C.R.

Plenara C.C.
ULAN BĂTOR 24 (Agerpres). — 

La.Ulan Bator au luat sfîrșit lu
crările celei de-a 5-â Plenare a 
C.C, al Partidului Popular Revolu- 
ționar Mongol, care a discutat pro
iectul planuluieconomic pe perioa
da 1969—1970 și măsurile în vede-

MOSCOVA 24. — Corespondentul Agerpres N. Cristoloveanu transmite : La 24 decembrie a fost inaugurată la Moscova „săptămîna literaturii românești pentru copii", organizată în baza planului de colaborare dintre Asociația română pentru legăturile de prietenie cu Uniunea Sovietică (A.R.L.U.S.) și Asociația de prietenie sovieto-română (A.P.S.R.). In cadrul acestei săptămîni la „Casa cărții pentru copii" de pe strada Gorki s-a deschis o expoziție de lucrări ale autorilor români și traduceri din literatura universală destinată micilor cititori. Alături de ponatele trimise din București Consiliul general prezentate desene România.La vernisaj au zentanți ai conducerii A.P.S.R., scriitori, cadre didactice și elevi, precum și Ion Georgescu, prim-secretar al Ambasadei române la Moscova. Cu acest prilej au luat cuvîntul scriitorii sovietici A. L. Barto, S. P. Alekseev, I. A. Kolesnikov, directoarea Casei cărții pentru copii, N. A. Pilnik, și scriitorul român Mircea Sîntimbreanu.Cărțile românești pentru copii șl desenele realizate de aceștia vor ră- mîne, după închiderea expoziției, la dispoziția elevilor din Moscova, fiind 
I dăruite de A.R.LU.S. Asociației de prietenie sovieto-române.

A.R.L.U.S., ale copiilor dinluat parte repre-

a țărănimii
(Urmare din pag. I)loc o reducere a cheltuielilor bănești a gospodăriilor personale pentru producție de circa 8 ori în 1967 față de 1959, ceea ce a făcut posibil ca o parte tot mai însemnată din veniturile bănești ale țărănimii să poată

fi îndreptată în direcția satisfacerii re, frigidere, mașini de cusut, mo- nevoilor proprii de consum și în primul rînd pentru cumpărarea de produse cu folosință îndelungată.Iată cum se înfățișează structura . cheltuielilor bănești ale țărănimii în anii 1959 și 1967 :
1959 1967Total cheltuieli bănești 100,0 100,0din care pentru :— produse alimentare 29,3 29,4— mărfuri industriale nealimentare 30.1 34,8— cumpărări de animale 10,0 7,7— servicii 9,1 10,6— plăti obligatorii și facultative 11,9 7,0

I

Este vorba așadar de o ridicare se- ' rioasă a ponderii cheltuielilor pentru cumpărarea de mărfuri alimentare și nealimentare de la 59.4 la sută în 1959 la 61,2 la sută în 19S7 și reducerea plăților obligatorii și facultative de Ia 11,9 la sută la 7 la sută.Din examinarea structurii cheltuielilor bănești ale țărănimii se deslu-

căminte, încălțăminte și cheltuieli pentru cultură fizică și sport. Cîteva cifre ilustrează în mod sugestiv a- cest lucru. Anul trecut, fată de 1960 desfacerile de mărfuri în mediul rural au crescut la aparate de radio de peste 3 ori, mașini electrice de spălat rufe — de aproape 9 ori, ceasuri de mînă — de aproape 4 ori, biciclete — de pește 2 ori. De asemenea. în aceeași, perioadă au crescut și desfacerile de televizoare 194 bucăți la peste 43 000 frigidere — de la 82 la peste 13 000, mașini de cusut,— de la 6 478 bucăți, la aproape 25 000. Trebuie menționat și faptul că, în realitate, bunurile de folosință îndelungată• achiziționate de către țărani sînt cu mult mai mari dacă avem în ve- șesc șl alte tendințe în ce privește dere că populația satelor se aprovi- orientarea principală a acestora.Astfel, în ultima perioadă asistăm la o creștere mai accentuată a cheltuielilor pentru confort casnic, . Creșterea pentru bunuri de folosință îndelungată și de valoare ridicată cum ar fi, de exemplu, cele pentru cumpărarea de aparate de radio, televizoa-

de la bucăți,

zionează direct cu asemenea bunuri și din comerțul socialist de la o- rașe. producției agricole și industriale, sporirea veniturilor bănești și în natură ale țărănimii, varietatea mărfurilor desfăcute prin comerțul socialist au influențat, după

cum era șl firesc, și structura consumului țărănimii. Se constată, în primul rînd. o tendință de ameliorare a consumului de produse alimentare de origine animală cum sînt carnea, grăsimile, brînzeturile, produse care ocupă un rol important în cadrul unei alimentații rationale a populației. în al doilea rînd, asistăm la o îmbunătățire a consumului de pîine pe seama reducerii consumului de mălai. în anul trecut fată de 1960, consumul de carne si preparate din carne a crescut cu 30 la sută, de grăsimi — cu 19,7 la sută, de brînzeturi — cu 16,8 la sută și de zahăr — cu 35,5 la sută. în aceeași perioadă a crescut consumul de pîi- ne cu 15,8 la sută și s-a redus cel de mălai cu 22,6 la sută. Mai poate fi consemnat și alt fapt semnificativ. Consumul familiilor de țărani marchează o îmbunătățire din punct vedere al structurii caloriilor origine animală și vegetală fată perioada antebelică cînd 4/5 din talul caloriilor si 3/5 din totalul proteinelor care intrau în consumul populației țărănești reveneau cerealelor. Proteinele de origine animală dețineau o pondere destul de scăzută

de de de to-

din totalul proteinelor: carnea 13,9 la sută, laptele 9,8 la sută, brînzetu- rile 1,5 la sută *).Toate aceste date arată cum se realizează adaptarea treptată a consumului celor ce locuiesc în mediul rural la structura consumului populației urbane. în acest domeniu deosebirile tind să devină tot mai mici ca urmare a ridicării nivelului de trai al țărănimii, a condițiilor create de dezvoltarea generală a tării.încercînd să caracterizăm și alte aspecte ale nivelului de trai al țărănimii, o problemă care ne reține atenția este ritmul impresionant al construcțiilor de locuințe. în perioada 1951—1967 au fost construite la sate circa 1100 000 case de locuit, fenomen ce capătă o bogată semnificație socială dacă ne gîndim la faptul că aproape 4 milioane din populația satelor s-au mutat, în a- ceastă perioadă în case noi. La a- ceasta se adaugă nivelul calitativ ridicat al construcțiilor de locuințe din mediul rural, bogat și variat ca aspect arhitectural, inspirat din specificul local și în același timp preluînd mult din atributele locuințelor de tip urban. în fața realităților de azi, datele te îndeamnă la comparații sugestive cu condițiile de viață din trecut ale țărănimii. Să apelăm din nou la cîteva cifre. După•) Dr. D. Georgescu „L’alimentation de la population rurale en Roumanie" Bukarest, 1940.

Din partea P.C.I. au fost.pre- 
zenți Gian Carlo Pajetta, membra 
al Biroului Politic și al Direcțiunii 
partidului, Galluzzi, Lama, Occhet- 
to și Serenl, membri ai Direcțiunii 
P.C.I., iar din partea P.S.I.U.P. — 
Tagliazucchi și Migliardi, șeful Șl 
respectiv adjunctul șefului secției 
externa a partidului.

rea îmbunătățirii folosirii capaci
tăților de producția tn industrie fi 
asigurării cadrelor calificate pentru 
noile întreprinderi. Plenara a «- 
doptat hotărlri corespunzătoare ta 
problemele discutate.

vremea
Ierf tn (ară: Vremea s-a menținut umedă, cu cerul mai mult acoperit Au căzut precipitații locale sub formă de ploaie ■ în Banat și Transilvania și sub formă de lapovită și ninsoare in Moldova. în Dobrogea a continuat să plouă, dar și aici; pe alocuri, ploaia s-a transformat în lapovită. Vîntul a suflat în general slab, cu unele intensificări ta Dobrogea. Temperatura aerului la ora 14 oscila Intre minus 8 grade ta Odorhel »i plus 8 grade la Banloc și Stn- nicolau Mare. S-a produs ceață în Transilvania, Banat și Muntenia.
Timpul probabil pentru sitele 

de 26, 27 și 28 decembrie.fin țară ! Vremea se menține/ în genera! umedă și continuă S3 se răcească ușor In prima parte a intervalului. Cerul va fi mai mult noros, exceptînd nord-ves- tul tării, unde va fi variabil. Vor cădea precipitații temporare, mai ales sub formă de ninsoare. Vînt potrivit, cu unele intensificări în sud-estul tării, predominînd din sectorul nordic. Temperaturile minime vor fi cuprinse Intre minus 9 șl plus 1 grade. Izolat mai cobort- te. iar temperaturile maxime între minus 4 și plus 8 grade. Ceată la începutul intervalului.
o statistică a Ministerului Sănătății din anul 1929 rezulta că 34 la sută din totalul caselor din mediul rural erau construite din pămînt, 35 la șută din lemn și numai 31 la sută din piatră sau cărămidă. Astăzi, majoritatea covîrșitoare a locuințelor noi de la sate sînt din piatră și cărămidă și dispun de dotări tehnice și sanitare de multe ori asemănătoare cu cele de la orașe. în acest sens se cere relevată șl amploarea acțiunii de electrificare a satelor. Peste 1300 009 de locuințe rurale dispun de energia electrică.Realizările importante obținute în creșterea nivelului de trai al țărănimii ca și al întregului popor trebuie considerate doar ca o etapă Însemnată în cadrul unui, vast program de perspectivă de dezvoltare a economiei naționale și de ridicare a condițiilor de viată materiale si culturale ale întregii națiuni.Aplicarea ansamblului de tnSsnrf luate de partid privind dezvoltarea și modernizarea agriculturii, extinderea irigațiilor, accentuarea liniei de mecanizare șl chimizare a agriculturii necesită, în continuate, eforturi însemnate. Prin realizarea tuturor măsurilor prevăzute, se vor crea largi posibilități pentru sporirea simțitoare a producției agricole în a- nii ce vin, pentru creșterea considerabilă a rodniciei muncii, baza reală a îmbunătățirii continue a. condițiilor de viată materiale și culturale ale țărănimii.

*



viața internațională
FAM VAN DONG

Lupta poporului
nostru va fi
încununată
de succes

r HANOI 24 (Agerpres). — La 
Hanoi a avut loc o conferință a 
intelectualilor din capitala R. D. 
Vietnam. Au participat aproxima
tiv 500 de delegați.

In cuvîntarea rostită la confe
rință, primul ministru al R. D. 
Vietnam, Fam Van Dong, a dat 
o înaltă apreciere meritelor inte
lectualității din Hanoi în construi
rea socialismului și în lupta po
porului vietnamez împotriva agre
siunii S.U.A. Lupta poporului nos
tru împotriva agresiunii S.U.A., 
pentru salvarea patriei — a spus 
Fam Van Dong — va fi și mai 
înverșunată, dar se va încheia, 
fără îndoială, victorios, deoarece 
mergem pe o cale justă. Poporul 
nostru este unit și duce o luptă 
susținută, bucurîndu-se de spri
jinul larg al popoarelor din țările 
socialiste și popoarelor întregii 
lumi, inclusiv al oamenilor pro
gresiști din S.U.A. — a subliniat 
vorbitorul

După cum anunță agenția V.N.A., Comandamentul forțelor armate populare de eliberare din Vietnamul de sud a dat publicității un comunicat în care se arată că în 1968 poporul 8ud-vietnamez și forțele sale armate au obținut victorii însemnate. In acest an au fost uciși, răniți și capturați 630 000 de soldați și ofițeri inamici, din care peste 230 000 militari ai S.U.A. și ai „aliaților" lor. Au fost doborîte. distruse sau avariate la sol 6 000 de diferite tipuri de avioane, distruse sau avariate 13 500 de mașini militare.F.N.E. și-a extins controlul asupra unui număr de peste 1 000 de puncte populate. In 1968 peste două milioane de sud-vletnamezi au fost eliberați de sub dominația1 Inamicului;
*

PARIS 24 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat agenției France 
Presse, conducătorul delegației 
F.N.E. Ia tratativele de la Paris, 
Tran Buu Kiem, a declarat că 
„deoarece autoritățile de la Saigon 
nu reprezintă populația sud-viet- 
nameză, ele nu pot fi recunoscute 
ca interlocutori ai F.N.E. în pro
blema Vietnamului de sud" și a 
cerut ca Statele Unite să nu mai 
refuze tratative directe cu F.N.E.

Tentative de mediereîn conflictulnigeriano - biafr ez
Primul ministru britanic, Harold Wilson, intenționează să organizeze o reuniune „la nivel înalt" într-o capitală africană neutră pentru a încerca să găsească o soluție pașnică a problemei biafreze, relatează agenția France Presse, citind surse guvernamentale informate. în prezent au loc sondaje privind data și locul reuniunii. Ea ar putea avea ca obiectiv obținerea încetării focului pe o durată nelimitată și pregătirea terenului în vederea tratativelor de pace propriu- zise.Un comunicat transmis de postul de radio Biafra și captat la Lagos anunță că suspendarea ostilităților pe timp de opt zile, propusă de Odumegwu Ojukwu, a intrat în vigoare la 24 decembrie și că forțele armate ale

Situația politică

din BraziliaRIO DE JANEIRO 24 (Agerpres). — Președintele Braziliei, Artur Costa e Silva, a sosit marți la Brasilia unde urmează să aibă întrevederi cu fruntașii partidului de guvernămînt, ARENA, pentru a discuta viitorul sistemului partidelor din această tară. Aceasta este prima călătorie făcută de președinte în capitala tării după criza politică care a culminat cu dizolvarea parlamentului și asumarea de puteri depline de către șeful statului.După cum relatează agenția Associated Press, autoritățile au eliberat un mare număr din cele peste 200 de persoane arestate după emiterea „Actului instituțional nr. 5“. la 13 decembrie. Fostul președinte al tării. Juscelino Kubitschek, care a fost eliberat la sfîrșitul săptămînii trecute, a fost supus luni unei Intervenții chirurgicale la picior și se află în spital. O altă personalitate politică, fostul guvernator al statului Guana- bara. Carlos Lacerda. își revine, sub controlul medicilor, de pe urma grevei foamei declarate de el în închisoare.Un număr de persoane, arestate după 13 decembrie, continuă să se afle în închisoare. Printre acestea se află trei ziariști șl cinci preoți catolici acuzați de „activități subversive".
*

La Rio de Janeiro s-a anunțat a- 
restarea lui Alberto Dines, redacto
rul șef al ziarului „Jornal do Bra
sil". El este deținut într-o cazarmă 
militară dmtr-o suburbie a orașu
lui. Potrivit agenției Associated 
Press, autoritățile au hotărît ares
tarea lui Dines deoarece el a cri
ticat măsurile privind activitatea 
presei.

CORESPONDENTA DIN LONDRA, 
DE LA LIVIU RODESCU

Știrea că numărul șomerilor 
din Anglia este cu 9 000 mai mic 
decît era cu o lună în urmă, pare 
a îndreptăți, la prima vedere, to
nul optimist pe care îl arborează 
cercurile oficiale laburiste. A- 
ceasta, cu atît mai mult, cu cît 
această cifră este pusă în a- 
ceeași ecuație cu o ușoară a- 
coperire a deficitului comercial 
pe noiembrie și cu previziuni
le privind ritmul dezvoltării e- 
conomice, ceea ce tinde să dea 
o oarecare substanță speranțe
lor în redresarea balanței de 
plăți — principalul obiectiv al 
actualei politici economice bri
tanice. Mai sceptici, economiștii 
avertizează împotriva riscului 
de a judeca tabloul după apa
rențe. într-adevăr, potrivit da
telor recente, la 9 decem
brie se aflau înregistrați a- 
proape 552 000 de șomeri, ceea 
ce reprezintă 2,4 la sută din to
talul forțelor de muncă. Anul 
trecut figurau pe liste 583 000 
de oameni fără lucru, cu 31 000 
mai multi decît în prezent, ceea 
ce reflectă doar o absorbție 
insignifiantă pentru o perioadă 
de 12 luni. Iar dacă se face o 
comparație cu situația din de
cembrie 1965, cînd cifra se ridica la 331 000, reiese că, de 
fapt, șomajul a cunoscut în ul
timii ani o creștere masivă con
tinuă. Există, de altfel, sufi
ciente indicii că pauza inter
venită din luna iulie pînă. în 
prezent nu este decît tempo
rară.

Sub acest raport, majoritatea 
economiștilor sînt de părere că 
noile măsuri restrictive intro
duse în luna noiembrie își vor 
produce în viitorul apropiat e- 
fectele prevăzute. Potrivit cal
culelor preliminare ale obser
vatorilor economici. In următoa
rele cîteva luni șomajul ar ur
ma să-și reia cursul ascendent 
întrerupt, spre a atinge iarna 
aceasta cifra de 570— 600 000. A- 
ceastă opinie este sprijinită și 
de analize ale Organizației pen
tru cooperare si dezvoltare eco
nomică. care prevăd pentru Ma
rea Britanie un ritm crescînd al 
șomajului. Pe de altă parte, tre-

bule ținut seama de faptul că 
menținerea deliberată a unui șo
maj permanent, la un nivel cal
culat în prealabil si ma
nipulat cu ajutorul măsuri
lor economice succesive, face 
parte din ansamblul acțiunilor 
destinate a reduce consumul 
intern și a descuraja importul, 
în vederea echilibrării balanței 
de plăți. în aceste condiții, 
multora li se pare inexplicabil 
faptul că paralel cu șomajul e- 
xistent au fost anunțate tot
odată circa 195 000 de posturi 
vacante, în special în sectoare 
care necesită o calificare supe
rioară. Unele oficialități în
cearcă să acrediteze versiunea 
că șomerii nu s-ar grăbi să o- 
cupe locurile libere, rezervîn- 
du-și timp mai lung de chib- 
zuire, pe motiv că sînt plătiți 
din fondurile de șomaj asigu
rate prin lege. Mai aproape de 
realitate par afirmațiile unor 
economiști, potrivit cărora în 
rîndurile șomerilor nu se gă
sesc acei oameni calificați care 
să îndeplinească cerințele pre
văzute pentru locurile vacante, 
știut fiind că ie obicei majori
tatea șomerilor o formează cei 
necalificați și semicalificați.

O soluție ar putea fi oferită 
de crearea unor posturi noi in 
industrie, ceea ce ar presupune 
desigur o creștere a ritmului de 
dezvoltare. Or, de pe acum se 
afirmă că acest ritm nu ar pu
tea atinge anual proiectatul 
procent de 3—3,5 la sută ; eco
nomiștii cred chiar că este greu 
de văzut cum ar putea fi de
pășit un ritm de creștere de 
2,25 la sută anual. Nivelul mai 
redus al beneficiilor față de ci
frele proiectate ar însemna vreo 
300 de milioane lire mai puțin 
de cheltuit pentru modernizarea 
industriei, pentru îmbunătățirea 
serviciilor sociale și pentru mă
rirea consumului intern. După 
cum se pare, proiectele si e- 
forturile actuale sînt încă de
parte de a-și avea asigurate 
șansele unei ieșiri rapide din 
zona persistentelor incertitu
dini.

SPANIA

AGITAȚIE SOCIALĂ IN CREȘTERE
7 7

Evoluția circumlunarâ

provinciei respectă cu strictețe această hotărîre. Pe de altă parte, la Lagos, relatează agenția A.P., s-a anunțat că oficialitățile federale au respins propunerea colonelului Odumegwu Ojuk- wu de a institui un moratoriu de opt zile pe fronturile războiului civil.Această idee a fost exprimată și în scrisoarea de răspuns adresată de generalul Gowon la mesajul împăratului Etiopiei, Haile Selassie, mesaj în care suveranul Etiopiei propunea o întrerupere de o săptămînă a operațiunilor militare. Generalul Gowon arată că „atît timp cît secesioniștii nu-și vor schimba atitudinea, întreruperea ostilităților pe timp de o săptămînă nu va suscita decît o speranță iluzorie pentru opinia publică mondială".
★In orașele Ibadan, Oyo, Ishara ș! Ede din Nigeria occidentală a fost decretată starea excepțională, anunță postul de radio din Ibadan. Această măsură a fost luată în urma demonstrațiilor de protest împotriva măsurilor de majorare a impozitelor adoptate de autoritățile acestui stat federal.

Peste 6 000 de mineri se află în grevă în provincia spaniolă Astu- ria. Greva a început acum 18 zile, în semn de protest împotriva lipsei de protecție a muncii și de îngrijiri medicale pentru cei atinși de silicoză. In prezent, greva s-a extins afectînd 16 puțuri.în legătură cu aceste mișcări, săptămînalul francez „La Tribune des Nations” scrie: „Minerii as- turieni sînt iarăși în grevă. Acest nou val pornește de la revendicările muncitorilor bolnavi de sili-

coză. Conflictul are însă rădăcini mult mai adînci: guvernul a respins recent cererile muncitorilor de sporire a salariilor pentru anul 1969”. Acțiunile minerilor din As- turia — continuă ziarul — au loc într-un moment cînd devin evidente cate de serie de talurgia, . ..în ultima vreme s-au semnalat acțiuni revendicative ale muncitorilor din Madrid, Sevilla, Barcelona.

tot mai provo- într-o ca me-semnele tensiunii conflictele sociale ramuri industriale, construcțiile navale etc.

E.L.D.O.:

Va fi acceptat 
compromisul?Organizația europeană pentru construirea și lansarea de rachete spațiale (E.L.D.O.) n-a ieșit din ultima sa criză din aprilie decît pentru a cădea într-un nou impas în luna decembrie. în ciuda deciziilor luate în luna noiembrie la Bonn de miniștrii țărilor membre — Anglia, Belgia, Franța, Germania occidentală, Italia și Olanda — care lăsau să se înțeleagă că dificultățile financiare ale organizației au fost în cele din urmă depășite, Consiliul E.L.D.O. nu a reușit să cadă de acord, în timpul recentei sale reuniuni de la Paris, asupra bugetului pe anul 1969. După ce a părăsit Euratomul (Comunitatea atomică europeană), ai căror reprezentanți au ajuns la un compromis în ceasul al 12-lea, zîna cea rea aEuropei occidentale — cum o numea un ziarist apusean — ee apleacă acum din nou deasupra leagănului E.L.D.O.Organizația, născută, după cum se știe, din dorința țărilor sus amintite de a participa la cursa tehnico- științifică, în acest domeniu deosebit de important, și-a propus, printre altele, drept obiectiv construirea unei rachete _ Europa II pentru lansarea de sateliți de televiziune. Dar la începutul acestui an, mai precis în aprilie, proiectul a ajuns în impas. Anglia, inițiatoa- rea organizației de altfel, și-a anunțat partenerii că „politica sa de austeritate" se va manifesta de acum înainte și pe planul contribuției la proiectele spațiale vest-europene ; iar din 1971, cînd se încheie angajamentele asumate, această participare se va sfîrși cu totul.în fata acestei situații, miniștrii pentru problemele științei din țările membre ale organizației s-au întrunit în două rînduri — în iulie și octombrie — dar n-au reușit să rezolve problema pînă în noiembrie. în urma reuniunii de la Bonn, de la mijlocul lunii noiembrie, participan- ții au ajuns la un compromis, renun- țînd la o serie de perfecționări tehnice și la un număr de experimentări prevăzute inițial. în aceste condiții Marea Britanie a admis să contribuie în continuare Ia finanțarea proiectului.Dar iată că la ultima reuniune de la Paris, destinată să aprobe bugetul E.L.D.O., Marea Britanie și Italia au pus în discuție hotărîrile conferinței de la Bonn. Arătînd că programul adoptat în capitala vest-ger- mană nu se mai asearnănă cu cel inițial, reprezentantul englez a declarat că aceasta justifică o reducere de 40 la sută a sumelor, pe care țara sa trebuie să le plătească pînă în 1971. La rîndul său, delegatul Italiei a făcut cunoscut că guvernul său nu acceptă programul adoptat la Bonn. Lipsită de o parte a contribuției britanice și de orice contribuție italiană, organizația nu a fost în situația de a vota bugetul pe anul viitor.Notele discordante ale „Simfoniei" — acesta este numele satelitului de telecomunicații ce urmează a fi lansat de racheta „Europa 11“ — se fac iarăși auzite. Membrii E.L.D.O. urmează să se consulte. în scurt timp, pentru a încerca să continue o acțiune care rămîne de acum înainte, după cum apreciază „Le Monde“, la voia hazardului. Este puțin probabil însă, scrie același ziar, ca ceilalți parteneri ai Angliei și Italiei, iritați de această nouă atitudine, să accepte un nou compromis.

Declarație comună
sovieto-egipteanăK>

CAIRO 24 (Agerpres). — La Cairo a fost dată publicității declarația comună sovieto-egipteană în legătură cu vizita oficială de prietenie făcută în R.A.U. de Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. — anunță agenția TASS. în cursul acestei vizite, se arată în declarație, au fost discutate o serie de probleme referitoare la relațiile bilaterale sovieto-egiptene și s-a procedat la un schimb de păreri asupra situației din Orientul Apropiat. Cele două părți declară că înfăptuirea păcii în Orientul Apropiat necesită îndeplinirea de către Israel a rezoluției Consiliului de Securitate și retragerea trupelor sale din toate teritoriile ocupate.U.R.S.S și R.A.U. au reafirmat că relațiile de prietenie dintre ele se bazează pe înțelegere reciprocă și au subliniat importanța continuării consultărilor și contactelor reciproce în problemele de interes comun.
★MOSCOVA 24 (Agerpres). — Marți, Andrei Gromîko s-a înapoiat la Moscova după vizita făcută în R.A.U.

Noul guvern
al ZambieiLUSAKA 24 (Agerpres). — Președintele Zambiei. Kenneth Kaunda. a făcut- cunoscută lista noului- guvern al țării. După cum se știe. în urma alegerilor parlamentare si prezidențiale care au avut loc Ia 19 decembrie în Zambia. Partidul unit al independentei naționale, al cărui lider este Kaunda. a obtinut victoria. ceea ce i-a conferit dreptul de a forma noul guvern.Pe lista noului cabinet continuă să figureze în funcția de vicepreședinte Simon Kapwepwe. care a preluat și portofoliul Ministerului de Finanțe. Fostul titular al acestui minister, E. Mudenda, devine în noul guvern ministru al afacerilor externe. Reuben Kamanga, fost ministru al afacerilor externe, a primit conducerea unui nou minister menit să coordoneze dezvoltarea regiunilor rurale în care se află majoritatea absolută a populației tării.

APEL PENTRU

Viața patriotului grec Manolis 
Glezos este din nou amenințată, se 
arată într-o declarație a Biroului 
Federației internaționale a rezisten- 
tilor (F.I.R.), pe care a transmis-o 
agenfia A.D.N. După cum reiese din 
această declarație, ca urmare a 
tratamentului inuman la care este 
supus în lagărul de concentrare de 
pe insula Leros, unde se află deți
nut, Manolis Glezos s-a îmbolnăvit 
grav.

Biroul F.I.R cheamă opinia pu
blică din întreaga lume sâ-și ri
dice glasul pentru salvarea viejii 
eroului de pe Acropole.

PORTUGALIA

Opoziția
cere o amnistie

■ ■ ■ • V

238 de personalități politice portugheze au adresat un mesaj primului ministru Marcelo Caetano, în care cer decretarea unei amnistii politice, lichidarea măsurilor represive aplicate „pretinșilor de- licvenți politici”, precum și adoptarea unei noi legi electorale și a unei legi asupra presei. Aceste acțiuni, se spune în memoriu, BÎnt urgente „pentru un dezgheț al climatului de tensiune și conflicte din țară”. Documentul subliniază izolarea pe plan extern a Portugaliei, stagnarea economică a țării, nivelul alarmant al emigrației și proporțiile corupției.Mesajul este considerat ca un program al unei grupări politice de opoziție, din rîndul căreia face parte și avocatul Mario Soares, înapoiat recent din exilul impus pe Insula Sao Tome.
Le AAonde": ȘANSE PENTRU

A

UN ACORD IN PROBLEMA CIPRIOTA
PARIS 24 (Agerpres). — Refe- 

rindu-se la vizita făcută la An
kara de reprezentantul Comunită
ții turce din Cipru, Rauf Denktash, 
și la perspectivele relațiilor dintre 
cele două comunități de pe insulă, 
ziarul „Le Monde" scrie : „Se pare 
că Denktash și reprezentantul co
munității grecești, Clerides, sînt la 
fel de doritori să ajungă la o so
luție de compromis în problemele 
politice și administrative ale insu
lei, la fel ca și capitalele direct 
interesate în problema cipriotă.

Festivitățile din Libia. Marți, în Libia s-a sărbătorit cea de-a 17-a aniversare a independenței țării. Cu acest prilej, la Tripoli s-a desfășurat o paradă militară, la care au asistat conducătorii țării și numeroase delegații din străinătate. Cu același

Jf.

Cîteva piese din recentele descoperiri arheologice din Anatolia (Turcia)

■

a navei „Apollo-8"
o PRIMA EMISIUNE MONDIALĂ DE TELEVIZIUNE „ÎN 
DIRECT" A LUNII © IMPRESIILE C0SM0NAUTIL0R : 
UN ASTRU ARID, TRIST, CU ASPECT DE DEȘERT

• AZI, NAVA PORNEȘTE SPRE PĂMÎNT

CAPE KENNEDY 24 
(Agerpres). — Marți, 
la ora 12,08 (ora 
Bucureștiului), cosmo
nauții Frank Borman, 
James Lovell și William Anders au înscris 
nava americană „A- 
oollo—8“ pe o orbită 
lunară cu un apogeu 
de 315 km și un pe- 
rigeu de 112 km, depă
șind cel mai periculos 
moment din programul 
de zbor. Pentru a rea
liza acest lucru, cos
monauta au pus în 
funcțiune, pentru patru 
minute și șase secun
de. motorul S.P.S. 
(Service Propulsion 
System.) al navei. în 
acest moment, nava se 
afla la 5 781 km de- 
oărtare de Lună și 
înainta cu o viteză de 
6 080 km pe oră. Ma
nevra a imprimat navei 
o viteză de 5 500 km 
pe oră. viteză cu care 
se rotește acum în ju
rul Lunii. Timp de 36 
de minute, cît nava s-a 
aflat în partea invizi
bilă a Lunii, toate co
municațiile cu cosmo
nauții au fost între
rupte. După ce a efectuat două rotații în ju
rul Lunii, la ora 16,21 
(ora Bucureștiului), na
va cosmică „Apollo—8“ 
și-a pus în funcțiune 
motoarele pentru o 
perioadă de nouă se
cunde, schimbîndu-și 
poziția de pe orbita e- 
liptică pe o orbită cir
culară de 111 km.

întreaga omenire a 
asistat marți la prima 
emisiune mondială de 
televiziune „în direct" 
a Lunii, realizată de e- 
chipajul navei cosmice 
„Apollo—8“ de la o 
distantă de numai 111 
km de satelitul natu
ral al Pămîntului, E- 
misiunea' captată pe 
Pămînt și retransmisă 
de stațiile de televiziu
ne din zeci de țări 
printre care si Româ
nia. a avut o durată 
de 13 minute, imagini
le venind de la o dis
tantă de aproximativ 
380 000 km. Ele au a- 
•rut o deosebită clari
tate.

Emisiunea, conside
rată drept cea mai 
spectaculoasă transmi
sie de televiziune din 
spațiul cosmic, a înfă
țișat o Lună cu un as
pect dezolant. Ea a de
monstrat că satelitul 
natural al Pămîntului

este cu adevărat inos
pitalier. iar datele ob
ținute corespund celor 
culese în trecut cu a- 
iutorul observațiilor as
tronomice și al anali
zelor științifice, 
portajul" 
radio de 
monauți 
că Luna 
tristă, are aspectul u- 
nui deșert și în nici un 
caz nu seamănă cu 
muza care a inspirat 
atîtea generații de 
poeți.Cosmonauții s-au perindat ne rînd microfonului a-si împărtăși le impresii, este incoloră.Fertilității arată la fel cum se ved? de ne Pămînt", a spus Jim Lovell. „Craterele sînt rotunde, asemănătoare cu gropile făcute de meteoriți sau de proiectile parcă special aruncate". Jim Lovell a reperat unul din cele cinci puncte de debarcare pe Lună a viitorilor cosmonaut!. „Din partea în care stau eu, a comunicat munții se văd înalț!". Anders a tit că Luna este nată de reflexele

„Retransmis prin cei trei cos- 
demonstrează 

este aridă.

în fata pentru prime- „Luna Marca

Anders, foarte amin- lumi- sola-

re. „Nu se văd decît acele detalii care sînt luminate de Soare, dar craterele se disting foarte bine" — a precizat el.
Echipajul navei a 

comunicat că se simte 
bine și totul se desfă
șoară normal. Cei trei 
cosmonauți iau nume
roase fotografii ale 
părții invizibile a Lu
nii. ceea ce va permi
te completarea hărții 
satelitului Terrei. Po
trivit unui plan elabo
rat încă în perioada 
antrenamentelor la sol, 
diferitele cratere, munți 
și piscuri au primit 
denumiri ale unor ofi
cialități ale NASA sau 
ale unor cosmonauți 
decedați, printre care 
cele ale lui Virgil 
Grissom, Edward White și Roger Chaffee, care 
și-au pierdut viata in 
timpul încercări'.'ir la 
sol ale cabinei ipol- lo—1“ în L

Miercuri dimineața, 
la ora 8,06 (ora 
Bucureștiului). cosmo
nauții vor începe să 
se pregătească pentru 
întoarcerea acasă. îna
poierea spre Pămînt va 
avea o durată de 58

Imagine a Lunii înregistrată In timpul celei de a doua rotații circumlunare

Partea turcă revendică autonomia 
locală în locurile unde se găsesc 
cipriot! turci, iar cea greacă re
ducerea acestei comunități la sta
tutul de minoritate pur și simplu. 
Cu toate acestea, șansele de a se 
ajunge la un acord sînt reale, pen
tru că, pe de o parte, cei intere
sați par în mod serios dornici să 
realizeze acest lucru și pe de altă 
parte momentul este deosebit de 
favorabil. Situația este calmă în 
Cipru,

prilej a fost inaugurat și postul național de televiziune. Primul ministru al Libiei, Wanis Gaddafi, a arătat, printre altele, într-un mesaj radiodifuzat, că politica externă a țării sale urmărește dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate țările, pe baza respectării intereselor reciproce, precum și asigurarea păcii și securității în Întreaga lume.
în portul japonez Sasebo 

au ancorat șase nave ame
ricane, uniați ale celei de-a 7-a flote a S.U.A., ale căror echipaje numără un efectiv de 4 000 marinari. Vizitele navelor militare americane au stîmit vii proteste în rîndul populației.

Un decret de amnistie 
emis de guvernul bolivian a repus în libertate mai mulți deținuți politici. Această amnistie nu se aplică persoanelor deținute sub acuzația de a fi avut legături cu mișcarea de partizani. Printre cei eliberați se află studenți și conducători ai minerilor.

Houston (Texas): de aici e urmărită și dirijată evoluția lui „Apollo-8“ |

Antonio Arguedas, fostul ministru de interne al Boliviei, va fi eliberat pe cauțiune. părăsit marți Seulul îndmptîndu-se spre Statele Unite.
La ambasada română din 

Buenos Hires, întrun cadru solemn, V. Florescu, ambasadorul României în Argentina, a înmînat diploma de membru de onoare al Societății de otorinolaringologie din România profesorului universitar Juan Manuel Tato, savant de renume mondial în domeniul otorinolaringologiei.
Cancelarul Kiesingera de- clarat într-un mesaj rostit la posturile de radio și televiziune vest-germane, că pentru R.F.G. 1968 a fost „un an dificil, dar totuși plin de succese. Noi am reușit în acest an să evităm declanșarea unei crize economice și apariția pericolelor care ar fi decurs din ea".
Cei 82 de membri ai na- 

vei-spion „Pueblo", expulzați de autoritățile R.P.D. Coreene, au
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București Piața „Scînteii". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa SctnteU

întreprinderea ungară de 
comerț exterior „Tannim- 
pgX° » încheiat un contract pentru înființarea întreprinderii comune un- garo-engleze „Richmond", care se va ocupa cu valorificarea produselor ungurești pe piața engleză.

Ministrul de externe a! 
Japoniei, Kiichi Aichi, a înmînat ambasadorului american la Tokio, Alexi Johnson, răspunsul guvernului său la planul de cooperare japono-ame- rican în domeniul cercetării spațiului cosmic, propus la 17 ianuarie de guvernul Statelor Unite. Japonia consideră necesar ca în viitor cooperarea dintre cele două țări în spațiul cosmio să fie limitată la scopuri pașnice, pre- cizînd în același timp că nu va lua noi măsuri legislative pentru a proteja secretele pe care le implică o asemenea cooperare.
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