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Un cadru ferii
al manifestării plenare

a inteligenței
și energiei poporului©

Măsurile de perfecționare a formelor și metodelor de conducere în toate compartimentele vieții de stat și obștești, stabilite de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a P.C.R., creează cele mai bune condiții pentru folosirea mai deplină a potențialului material și uman al societății noastre socialiste.„Partidul nostru — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — pornește de Ia concepția că socialismul tre- bnie să fie societatea celor mai largi drepturi și libertăți democratice- ale maselor muncitoare, societatea valorificării- plenare a înțelepciunii și energiei colective a poporului, a a- sigurării unor posibilități nelimitate de afirmare multilaterală a personalității umane**.întruchipare a democrației socialiste în țara noastră, poporul contribuie el însuși la elaborarea programului de edificare socialistă. Consultarea largă a maselor cu privire la cele mai importante probleme ale politicii interne si internaționale, la diferite măsuri ori proiecte de legi, dezbaterea largă a unor documente constituie o ilustrare convingătoare a faptului că hotărîrile ce conturează dezvoltarea viitoare a societății noastre sînt o emanație a ■înțelepciunii colective a poporului, care vede în aceste hotărîri chezășia realizării propriilor sale teluri.în organizarea și functionarea consiliilor populare este exprimată concepția partidului despre rolul statului, al organelor puterii și admi nistratiei de . stat ca instrument ale colectivității în opera d’ construire a. socialismului. In legea recr t votată de Marea Adunare Națională se arată clar că întreaga activitate a consiliilor populare are drept scop întărirea orînduirii socialiste. buna gospodărire a resurselor materiale și de muncă, dezvoltarea forțelor de producție și diversificarea economiei locale, creșterea continuă a bunăstării imateriale și culturale a populației, asigurarea libertății și demnității omului. Stabilirea cu claritate a rolului și competentei ce le revin facilitează în cel mai înalt grad aplicarea principiului muncii și conducerii colective în întreaga activitate a consiliilor populare.în aplicarea acestui principiu, ațn pornit de la structura specifică a
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>consiliilor populare județene, de la conștiința faptului că ele reprezintă o forță importantă în primul rînd prin aceea că sînt alcătuite dintr-un mare număr de cadre dintre cele mai capabile, iar unul dintre mijloacele de a valorifica aceste forțe este tocmai antrenarea lor la o participare eficientă în cadrul activității de ansamblu.Ținînd seama, de exemplu, de faptul că sesiunile consiliului județean, ședințele comitetului său executiv nu se pot limita doar la a confirma și a da girul unor măsuri preconizate, una dintre preocupările noastre permanente este ca, pe baza unor studii ample, întocmirea și îndeplinirea planurilor organului de stat județean să se bizuie pe un real aport colectiv. Pentru că numai dezbaterea creatoare, aprofundată, în cunoștință de cauză, numai schimljjil de opinii, confruntarea de idei si păreri care relevă toate laturile problemei puse în discuție, pot evidenția varianta optimă a unei soluții, a oricărei hotărîri sau decizii, ga- rantînd, în același timp, participarea plenară la îndeplinirea hotărîrilor.S-a'subliniat, nu o dată, că printre calitățile esențiale ale unei decizii trebuie să se numere rapiditatea și eficienta cu care aceasta se înfăptuiește. în condițiile muncii colective, cînd întregul organism în ansamblu și fiecare membru al său în . parte se simt răspunzători de realizarea a ceea ce s-a hotărît. eficienta este asigurată cu atît mai mult cu cit există posibilitatea concretizării pe oameni a fiecărei sarcini, în ra- pprt cu pregătirea și capacitatea lor. evitîndu-se paralelismele’ si neaco- perirea unui sector sau a altuia.Pornind de la necesitatea respectării cu strictețe a principiului muncii și conducerii colective, consiliul popular județean a căutat să im-

prime această linie si în. activitatea comitetelor executive ale consiliilor populare municipal, orășenești și comunale din cuprinsul județului. Chiar alcătuirea planurilor de muncă trimestriale ale comitetelor executive trebuie să fie rodul gîndirii și muncii colective. In această activitate sint antrenat! toti membrii comitetului executiv, alte cadre cu munci de răspundere din aparatul propriu, cadre de conducere din întreprinderi și instituții, socotind că numai în felul acesta ne vom opri cu adevărat asupra celor mai importante probleme din etapa respectivă. De exemplu, cînd în planul de muncă s-a prevăzut analiza activității Comitetului e- xecutiv municipal Turnu Severin în domeniul edilitar-gospodăresc, un colectiv organizat la nivel județean, format din cadre competente, a studiat situația pe teren, prezentînd
(Continuare in pag. a II-a)

A 700-a
locomotivă

Diesel-electrică
de 2100 cpVinerî a părăsit porțile uzinei „Electroputere" din Craiova cea de-a 700-a locomotivă Diesel- electrică de 2 100 C.P. fabricată aici. Ea va fi livrată căilor ferate ale R. P. Bulgaria. Din cele 700 de locomotive Diesel- electrice produse pînă acum la Craiova, aproape 500 au fost puse la dispoziția Căilor Ferate Române. în realizarea acestui tip de locomotivă, cît și a celor electrice de 5 100 kW, colectivul fabricii înregistrează un important salt calitativ. Cu sprijinul celor peste 60 de întreprinderi principale colaboratoare, uzina a asimilat aproape în totalitate fabricația ansamble- lor și subansamblelor locomotivei. în prezent se fac studii pentru producerea în tară a unor materiale — aproape neglijabile ca pondere — care deocamdată se importă. în prezent, uzina realizează o locomotivă în mai puțin de o treime din timpul înregistrat în 1960, cînd a început fabricația lor.(Agerpres)

Pregătirea mașinilor
agricole pentru campania

de primăvarăîn întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii, activitatea continuă să fie concentrată, în această perioadă, în ateliere pentru revizuirea și repararea tractoarelor ce vor fi folosite în campania agricolă de primăvară. După cum rezultă din datele primite de Consiliul Superior al Agriculturii, pînă la 20 ianuarie au terminat repararea tractoarelor 44 de unități. în județul Constanta toate unitățile au încheiat aceste lucrări, iar cele din județele Dîmbovița, Tulcea, Brăila și Buzău le-au realizat în proporție

de 90—94 la sută. în Întreaga tară în întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii, tractoarele au fost reparate în proporție de 74 la sută.în marea majoritate a unităților lucrările se desfășoară potrivit graficelor. Unități ca I.M.A. Gătaia, Blied, Giurgiu, Urziceni, Ghiorac, Bistrița și Beiuș au însă rămîneri în urmă. Aici sînt necesare eforturi susținute pentru recuperarea întîrzierii și repararea în termen a tuturor tractoarelor. (Agerpres)

Șl CONSILIILE POPULARE

AGENDA ELECTORALĂîntr-o atmosferă de activitate creatoare pe toate tărîmurile economiei, științei și culturii se intensifică în întreaga tară campania electorală. în adunările cetățenești, cu prilejul cărora sînt desemnați noi candidați ai Frontului Unității Socialiste pentru alegerile de la 2 martie, oamenii muncii își exprimă profundul lor atașament fată de politica in

ternă sî externă a partidului, hotărîrea de a-și spori eforturile pentru îndeplinirea marilor sarcini ale cincinalului, pentru înflorirea patriei noastre socialiste. Subliniind marile realizări obținute de poporul nostru în anii construcției socialiste. participantii la adunări își afirmă întregul lor sprijin fată de viitorii lor deputat! în acțiunile de gospodărire și dezvoltare

continuă a orașelor si satelor tării noastre.în întruniri entuziaste, oamenii muncii desemnează cu încredere candidații Frontului Unității Socialiste pentru apropiatele alegeri. Pînă vineri seara au fost desemnați 7 213 candidați pentru consiliile populare județene. 6 361 pentru consiliile populare municipale. 10 792 candidați pentru consiliile populare

orășenești. 115 583 pentru consiliile populare comunale.Totodată, continuă înscrierile cetățenilor cu drept de vot în listele e- lectorale. în cele aproape două săptămîni de cînd a început campania electorală au fost înregistrați în liste mai mult de 9 milioane de cetățeni.
(Continuare în pag. a II-a)

nostru, ale gi 
duce destinele patriei.

lași 
metalurgiei contemporane, lași 
tradiți ‘ '
dustriale, sediu al industriei chimice, al penicilinei, al 
industriei bunurilor de larg consum, al dezvoltării ur

banistice noț sediu al unei adevărate Renașteri, parte 
integrantă din marea Renaștere a țării care poartă 
numele Socialism. Este fenomenul de strălucită inci
dență istorică între hărnicia și abnegația unui popor, 
și între chibzuință, încrederea, dragostea cu care și-a 
încredinfat viitorul în mîinile acelei forțe pe care o 
numim Partidul Comunist Român.

Contemplînd în această lumină numele străvechi al 
lașului, propunem cititorului cîteva noi semnificații, 
cîteva realități inedite pe care le-a dăruit orașului mol
dovean epoca noastră.

Dar pentru aceasta îi propunem cititorului să nc 
urmeze la fața locului, în pagina a 5-a.

Un hectar din fostele mlaștini ale Bahluiului produce milioane de lei

Este impresionant sensul nou pe care îl capătă 
vechile nume din geografia orașelor sau a satelor 
noastre devenite în anii socialismului ani de glorioase 
realizări, efigii ale mîndriei noastre obștești, cote sem
nificative ale înaintării noastre în civilizație și progres, 
dovezi cu tărie de beton și oțel ale hărniciei poporului 

irijii și înțelepciunii cu care partidul con-

i — ecouri de legendă, dar și sunetul ciocanelor
’ ,i — reculegere, poezie,

‘ie universitară, dar mai ales clocot al muncii in-
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Evoluție timidă
3

in utilizarea 
sondajului comercial

C. A E. L

Sporirea cantităților de mărfuri, diversitatea lor devin an de an, o realitate tot mai vizibilă. „Cartea de vizită** a celor mai multe magazine, unde spiritul gospodăresc este prezent, s-a îmbogățit simțitor răspun- zînd exigențelor în firească evoluție ale cumpărătorilor. Cu toate că volumul mărfurilor a crescut, cetățeanul continuă uneori să fie pus în situația de a nu găsi în magazin ceea ce dorește. De ce ?Am vizitat, pentru a ajunge la un răspuns cît mai exact, mai multe magazine din Capitală, din Constanța, Ploiești și Craiova. Afluența cumpărătorilor întîlnită se explică prin creșterea puterii de cumpărare a populației, prin accesibilitatea multor mărfuri. Uneori însă afluența are și o altă explicație: vrei — să zicem — să cumperi un costum. Intri la „Victoria**, îți place un anumit model, dar nu și culoarea sau desenul. „încercați și la alt magazin**, ești sfătuit.' Te duci la „Elegant**. Găsești culoarea dorită dar... alt model. în sfîrșit, la „București** găsești și modelul, și culoarea, și desenul. Are însă mînecile prea lungi, sau prea scurte, sau este prea larg, sau... Cu mici deosebiri, situația se petrece și la cămăși, tricotaje, încălțăminte. Pentru cumpărarea unui obiect trebuie să colinzi adesea 3—4 magazine. între unități comerciale se produce un du-te-vino neîntrerupt al cumpărătorilor, iar în interiorul lor, o mare aglomerație. Un sondaj efectuat de către specialiștii Institutului de cercetări comerciale, cu participarea cîtorva mii de cumpărători aflati în magazinele de confecții, a evidențiat următoarele : aproape jumătate n-au cumpărat nimic. Explicația : 46 la sută n-au găsit marfa dorită, 20 la sută n-au găsit mărimea, 8 la sută — culoarea.în ansamblu, cauzele fundamentale ale acestor neajunsuri tin de o serie de aspecte majore, care au făcut obiectul analizei. îndrumărilor și indicațiilor conducerii de partid.Desigur, satisfacerea în mai bună măsură a cerințelor de consum depinde atît de comerț — ca factor 

care are datoria să studieze cu a- tenție aceste cerințe, să le înregistreze cu sensibilitate și să le transmită în mod corect producției — cît și de industrie care, la rîndul ei, trebuie să manifeste receptivitate și precizie în îndeplinirea comenzilor comerțului. Or, colaborarea între
George POPESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

socialist
înnobilează creația artistică
opinii

Patriotismul este un sentiment e- tern, legitim și ireductibil, care a modelat- eroi și a făcut să sune harfele poeților de mii de ani. Iubirea de patrie este un foc ce arde și astăzi pe culmile pure ale sufletului și ține frunțile înălțate, ochiul treaz și inimile calde. Ea înzecește puterile și dă un sens vieții. George Călinescu vedea, cu dreptate, în România pe adevărata și unica iubită a lui Băl- cescu. La rîndu-i, Eminescu și-a iubit tara și poporul cu o intensitate egală celei mărturisite de lirica lui de dragoste.Iubirea de patrie este o lumină lăuntrică și apa vie în care se călesc mințile și voințele fiilor unei națiuni. Cu o condiție : această apă să rămînă pururi limpede. Și știm prea bine că nu totdeauna s-a întîmplat așa. Istoria a fost martoră la atîtea încercări de a tulbura și otrăvi, de a

(Foto : Gh. Vințiiă)

Dan ZAMFIRESCU

devia sau transforma In opium dătător de visuri demente, acest teribil de puternic sentiment. Căci, la fel câ •și în iubire, în aliajul său pot să se strecoare aluviunile unor sentimente lăturalnice, și pînă la urmă să ia altă înfățișare. ..Patriotismul** de onereța și demagogia de Carnaval a lui Ca- tavencu. traficul iresponsabil. cu umbrele strămoșilor, stigmatizat de E- minescu, a dat. în anii terorii legionare, cînd somnul rațiunii a devenit adine, deslăntuirea de crimă, imbecilitate și cinism care, printr-o tipică Invertire a valorilor, a decretat anti

Cartierul Tomis din Constanfa

patriotic ceea ce era adevăratul patriotism, și' a împănat cu gloanțe pe acela care, o jumătate de veac, fertilizase viața spirituală a națiunii sale, pe Nicolae Iorga. Dar care expia tragic, el însuși, plătind eroarea de a fi lăsat să-i cadă uneori în propriile ape cite un grăunte rătăcit de otravă. Din care i-au răsărit asasinii!Există o mare și nobilă tradiție patriotică a culturii române, operele marilor înaintași sînt pline de ecourile încă vii ale unor bătăi de inimă ce au trimis sîngele cald al idealurilor si voinței de a le Înfăptui. în 

întregul corp al națiunii. Citindu-î. acest suflu străbate și ființa noastră. Trebuie să ne dobîndim însă propria lungime de undă, căci nu putem, și nu trebuie să fim simpli rezonatori, reeditări ale unor note deja cîntate, și mai ales nu putem vibra în unison cu orice. Nu trebuie să ne sfiim, și nici să considerăm o impietate ochiul nostru treaz la colturile de umbră din operele cele mai glorioase, urechea noastră atentă la sonurile îndoielnice care s-au putut strecura în simfonia lor. Tin să subliniez aceasta, fiindcă uneori mi s-a părut că patriotismul din scrisul unor contemporani pare să intre prea mult în această categorie. .a rezonatorilor", sub cerul altor zodii istorice.
(Continuare în pag. a IV-a)

Cu 20 de an! în urmă, la 25 ianuarie 1949, a luat ființă Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (C.A.E.R.), Scopul — definit in comunicatul publicat atunci — era acola de a realiza o mai largă colaborare economică între țările membre prin organizarea schimbului și ajutorului reciproc. O asemenea colaborare este nu numai firească între state unite prin comunitatea de ideologie și de teluri, dar și imperios necesară pentru edificarea cu succes a noii orînduiri, a întăririi pozițiilor socialismului și influenței lui în lume. Alcătuit initial din reprezentanții a sase state socialiste, cu reprezentare pe baza egalității în drepturi. Consiliul a fost conceput ca organizație deschisă. în care pot intra și alte țări care împărtășesc principiile C.A.E.R. România s-a numărat printre membrii fondatori ai organizației.în cele două decenii care au trecut de la crearea C.A.E.R. țările socialiste au obținut mari succese în dezvoltarea forțelor de producție și creșterea potențialului lor economic, în edificarea și consolidarea noii orînduiri. Avantajele modului de producție socialist sînt ilustrate de faptul că aceste țări se dezvoltă în ritmuri superioare celor realizate. în lumea capitalistă. în anii 1961—1967, producția industrială a țărilor socia- liste-membre ale C.A.E.R. a crescut în medie cu 8.4 la sută ne an, în timp ce în lumea capitalistă creșterea a fost de numai 5,6 la sută, într-un singur an, 1967, procentul de creștere față de anul precedent al țărilor C.A.E.R. a fost 9,5 la sută, în timp ce în lumea capitalistă a fost 2 la sută, în țările Pieței comune fiind de 1 la sută. Ca urmare a realizărilor obținute, ponderea țărilor socialiste membre ale C.A.E.R. în producția industrială mondială a atins în anul 1968 aproape o treime.Toate aceste rezultate în dezvoltarea economiei naționale sînt roduJ activității creatoare, al eforturilor stăruitoare ale clasei muncitoare, ale întregului popor, stăpîn pe destinele sale, făuritor conștient al propriei sale istorii. în rezultatele dobîndite de fiecare tară socialistă se reflectă rodnicia politicii partidului comunist — forță conducătoare a întregii societăți — care, pe baza cunoașterii profunde a nevoilor și posibilităților interne a aplicării creatoare a legilor 

generale ale marxism-lenînismulu! la condițiile specifice, își elaborează politica și planurile dezvoltării construcției socialiste, purtînd în fața poporului, ca judecător suprem, răspunderea pentru înfăptuirea lor.Totodată, o contribuție de o deosebită însemnătate la succesele repurtate de țările socialiste o aduc relațiile de colaborare și cooperare statornicite între ele. Fructificînd avantajele diviziunii internaționale socialiste a muncii, aceste relații permit valorificarea mai intensă a resurselor materiale și a potențialului științific ale fiecărei țări, creează condiții propice pentru încorporarea; cuceririlor științei și tehnicii moderne, pentru organizarea mai bună a producției și specializarea ei, pentru planificarea de perspectivă. în acest fel, se favorizează dezvoltarea rapidă, multilaterală și complexă a e- conomiei fiecărei țări socialiste ; iar acest lucru are nu numai o semnificație națională, dar și una internațională : prin întărirea economică a fiecărei țări crește contribuția ei la întărirea sistemului socialist mondial în ansamblu. Dat fiind că țările socialiste au pornit în construcția noii orînduiri de la stadii diferite, inegale de dezvoltare economică și că, cu toate progresele realizate, continuă să existe diferente în gradul de industrializare, în dezvoltarea altor ramuri ale economiei, colaborarea și cooperarea țărilor so.cialiste sînt menite să contribuie la apropierea și egalizarea nivelelor de dezvoltare, astfel ca toate țările socialiste să înainteze împreună în etapele superioare ale desăvîr- șirii construcției socialiste, în comunism. în acest fel colaborarea și întrajutorarea tovărășească întruchipează și dau un conținut profund internaționalismului socialist.Pentru a înlesni atingerea unor astfel de obiective a fost constituit C.A.E.R., care, potrivit statutului, și-a pronus'Să contribuie pe calea colaborării, la dezvoltarea economiilor naționale, la accelerarea progresului economic și tehnic, la ridicarea nivelului de industrializare a țărilor mai puțin dezvoltate, la creșterea conti-
V. ILIESCU

(Continuare în pag. a VIII-a)
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Expresia
unanimeMihai Kamberian este tehnician la serviciul de exploatare 

a flotei din cadrul D.N.M. Constanta. El candidează pentru a doua oară în alegerile de deputat! în consiliul popular municipal. învestitura exprimă stima Si încrederea de cațe se bucură deputatul Kamberian în rîndul alegătorilor circumscripției electorale orășenești nr. 9.Ca tehnician, tovarășul Kamberian si-a cucerit stima tovarășilor de muncă prin calitățile sale profesionale, disciplină și conștiinciozitate. Activitatea sa diurnă nu se limitează însă la îndeplinirea sarcinilor de serviciu. O mare parte din timpul liber al deputatului este dedicat unor multilaterale activități obștești. Lucrînd în cadrul comisiei permanente pentru gospodăria comunală, el a participat la elaborarea unor studii referitoare la modul de folosire a fondurilor spațiului locativ, îm

unei
aprecieribunătățirea transportului în comun ș.a. Din inițiativa sa, în circumscripția unde activează au fost renovate și iluminate numeroase străzi ; cartierul și-a schimbat aspectul, înfrumusețîn- du-se cu parcuri și spatii verzi.Ceea ce caracterizează activitatea deputatului Kamberian este seriozitatea și perseverenta. Consultîndu-se cu alegătorii, el înscrie într-o agendă personală obiectivele care urmează să fie realizate în perioada imediat următoare și pornește la treabă : cere sprijinul consiliului popular, mobilizează și îndeamnă prin exemplul său personal. Iată cîteva din obiectivele înscrise în prezent pe agenda sa de lucru : o baie comunală, un bazin de înot și un patinoar. Exprimîndu-și aprecierile pentru activitatea sa rodnică, alegătorii s-au angajat să-i acorde întregul lor sprijin în viitor.

I. CIUCH!

Oricît de îndepărtate ar fi de centrele trepidante ale vieții citadine și oricît de anonim ar suna numele multora dintre ele, satele și comunele cunosc în aceste zile premergătoare alegerilor de la 2 martie o vie efervescență. Cetățenii, preocupați de bunul mers al treburilor obștești, gospodari ai localităților în care trăiesc, trec în revistă drumul înfăptuirilor realizate pînă în prezent și, pe acest temei, conturează noi planuri pentru anii următori.Mărturii elocvente în a- cest sens sînt și scrisorile sosite în ultimul timp la redacție care surprind numeroase detalii semnificative din această imagine dinamică a satului contemporan.Este semnificativă în a- eest sens scrisoarea lui Constantin Frîncu din comuna Făcăeni, județul Ialomița, o așezare ca multe altele din apropierea Dunării. Aici, cele două cooperative agricole de producție au determinat mutații. substanțiale în viața comunei și a oamenilor săi. Din trei locuitori — ne spune corespondentul voluntar — doi trăiesc astăzi în case noi. O statistică de r<ltim moment arată că 1 160 de locuitori și-au construit case noi sau le-au reconstruit pe cele vechi. Dar această cifră nu spune totul dacă nu o încadrăm în contextul altora (640 aparate de radio. 320 televizoare, 380 mașini aragaz, 512 garnituri de mobilă, 160 mașini electrice de călcat, frigidere, motorete — în total mărfuri vîndute prin cooperativă în valoare de peste
(Urmare din pag. I)

Agendă electorală
(Urmare din pag. I)Paralel cu înscrierea în listele electorale drept de vot ample acțiuni litico-educativ, realizările în _____nomică și socială a orașelor și comunelor patriei.în județul Gorj, la cluburile întreprinderii miniere Rovinarț Schelei de extracție Ticleni si Uzinei mecanice Sadu. cadre de conducere si specialiști au ținut expuneri în care au prezentat dinamismul producției noastre industriale în anii construcției socialiste. înzestrarea unităților economice cu tehnică superioară, subliniind în același timp grija conducerii partidului si statului nostru pentru pregătirea de cadre cu înaltă calificare. în comunele Bărbătești. Săulești. Limpești, Stejaru. în orașele Tg. Jiu și Motru. ca și în alte localități ale județului, numeroși tineri care votează pentru prima oară

a cetățenilor cu sînt organizate cu caracter po- reliefîndu-se dezvoltarea eco-

s-au întîlnit cu activiști de partid si de stat.Peste 22 000 de cetățeni din județul Vaslui au participat pînă acum la conferințe, expuneri, simpozioane, seri literare și la alte manifestări organizate la casele de cultură din Bîrlad, Vaslui și Huși și în căminele culturale din comunele județului. Paralel, se pregătesc broșuri care vor înfățișa realizările obținute în actuala legislatură în diverse domenii de activitate.La Sibiu a intrat sub tipar o monografie a județului Sibiu, care oglindește dezvoltarea industrială și sociaj-cultu- rală în ultimii ani a acestui județ. Tot aci se tipăresc pliante cu fotografii ale noilor obiective industriale intrate în funcțiune de la ultimele alegeri și pină acum, printre care se află fabricile de la cele două uzine din Copșa Mică : Uzina chimico- metalurgică și Carbosin, noile capacități de producție de la uzina „Emailul roșu1*, și altele.
PE MARGINEA SCRISORILOR SOSITE LA REDACȚIE

Spiritul gospodăresc 

In expresie concretă
30 milioane lei în ultimii doi ani) care atestă un mod nou de organizare a vieții săteanului.Electrificată, radioficată, împînzită de antenele aparatelor de radio și televiziune. înzestrată cu edificii social-culturale, cu unități care asigură o gamă largă de servicii pentru populație, comuna aceasta, renăscută, ca atîtea altele, din ea însăși, din hărnicia și priceperea locuitorilor ei, își întregește în fiecare an profilul propriu, determinat de aspirații și imperative ce se cer mereu împlinite. Așa se și explică profundul caracter de lucru al adunărilor prin care cetățenii din 15 circumscripții electorale și-au desemnat candidați! lor pentru a- legerile de la 2 martie. Gîn- dindu-se la viitorul comunei lor. ei vizează încă de pe acum cîteva obiective care polarizează deja interesul tuturor. Printre altele, ei și-au exprimat dorința de a amenaja un parc și o plajă pe malul Borcei, de a construi din resurse locale un castel de apă. un local în care să funcționeze o baie comunală, o frizerie. precum si un punct sanitar în satul Progresul.Transformările înnoitoare pe care le cunoaște sa

tul zilelor noastre includ adesea în sine și elemente care solicită în chip special luarea aminte și îndeamnă la reflecții. Bună-, oară., cine nu știe că acest proces de edificare, desfășurat pe planuri atît de multiple, nu este condiționat de timp 7 Și totuși, în multe locuri, se constată, revelator, rapiditatea cu care oamenii trec de la vorbe la fapte. In urmă cu un an și ceva în satul Cotești — după cum ne scrie Ion Do- brcscu din Cîmpulung Muscel — se discuta despre necesitatea construirii unui magazin modern și a unui cămin cultural. Se punea problema optării ori pentru un obiectiv, ori pentru altul. Oamenii s-au decis pentru... amîndouă și, în mai puțin de un an. erau gata : construcția căminului cultural — evaluată la circa 260 000 lei, iar a magazinului la 180 000 lei.Orele satului încep să bată într-adevăr mai repede, căci oamenii sînt hotărîți să-i grăbească mersul înainte, iar rezervele de care dispun pentru aceasta — hărnicia și priceperea lor — se dovedesc a fi inepuizabile. Un exemplu edificator în acest sens ni-1 relatează muncitorul Ion Axinte din comuna Zăneștt

județul Neamț. Valoarea acțiunilor de înfrumusețare a comunei întreprinse numai în cursul anului trecut i— înCepînd de la întreținerea parcurilor, repararea drumurilor și podețelor, construirea unor fîntîni și terminînd cu vă- ruirea arborilor pe marginea șoselelor — se ridică la suma’ de 415 720 lei.Anul acesta există certitudinea că bilanțurile vor consemna rezultate și mai mari. Pentru că și proiectele asupra cărora cetățenii chibzuiesc acum cu toată grija sînt mai numeroase și mai îndrăznețe. In comuna Comloșu-Mare. județul Timiș — după cum ne relatează Antoniu Bohn — acest proiect este aproape definitivat. El prevede fiecare lucrare în toate a- mănuntele ei : extinderea trotuarelor, a zonelor verzi, repararea unor fîntîni, extinderea rețelei electrice. construirea unor hid rotoare pentru distribuirea apei potabile, repararea cinematografului... Pagini întregi ar putea fi consacrate unor astfel de proiecte care tind să cuprindă tot ceea ce doresc oamenii, pentru că în/felul său fiecare dorință este importantă și merită să fie luată în considerație. Dar adesea

concluziile sale alături de referatul comitetului municipal. Aceasta a permis ca, în urma discuțiilor și propunerilor făcute, să se adopte cele mai corespunzătoare măsuri menite să ducă la îmbunătățirea activității edilitar-gospodărești a municipiului.Volumul mare de investiții pentru acest an. care a sporit cu peste 17 la sută față de anul precedent, a pus în fata noastră problema organizării riguroase a întregiii activități de construcții-montaj, încît obiectivele pe care le avem de îndeplinit să fie realizate ritmic și la termenele fixate. In urma studierii unui vast material de către membrii comitetului executiv, a dezbaterii acestuia în sesiunea din 10 ianuarie atît în plen, cît și pe comisii — au fost stabilite măsuri care să ducă la întărirea gestiunii economice proprii, la îmbunătățirea aprovizionării tehnico-ma- teriale a fiecărei unități economice, a fiecărui loc de muncă, la întărirea disciplinei financiare, la folosirea e- ficientă a timpului de muncă și a capacităților de producție, astfel ca rezervele existente să fie cît mai bine valorificate. Rezultatele obținute în primele două decade ale lunii ianuarie ne dau certitudinea că sarcinile de plan și angajamentele înscrise în răspunsul la chemarea Consiliului județean Galați vor fi în întregime realizate.Aplicarea strictă a principiului muncii colective în cadrul conducerii consiliului constituie, totodată, o garanție a aplicării acestuia și în relațiile pe care membrii comitetului executiv le stabilesc cu masele de oameni ai muncii. Măsurile luate în această direcție s-au completat cu eforturile susținute pe care le-am făcut pentru îmbunătățirea stilului și metodelor noastre de muncă în general, pentru înlăturarea rutinei, a practicilor vechi, pentru întărirea răspunderii personale a fiecărui activist. O metodă care a devenit curentă în munca noastră este participarea membrilor consiliului popular

județean la sesiunile consiliilor populare municipal, orășenești și comunale. la ședințele de comitete executive ale acestora, acordîndu-le un ajutor efectiv în direcția adoptării celor mai bune măsuri în domeniul de activitate analizat.Pe baza hotăririi biroului comitetului județean de partid s-a trecut, totodată, la constituirea și trimiterea în comune a unor colective formate din cadre bine pregătite, din activiști de partid și de stat, care au menirea de a acorda sprijin și îndru-

cii la viața de stat șl obștească, facilitând aplicarea creatoare a principiului muncii șl conducerii colective. Cele 2 125 de comitete cetățenești, cuprinzînd aproape 15 000 de lucrători de toate categoriile, gospodine, pensionari, constituie una dintre cele mai răspîndite forme de atragere a maselor largi la conducerea treburilor obștești, ca de altfel și comitetele de locatari, colectivele de sprijin al autorității tutelare etc.Practica muncii și conducerii colective a permis cuprinderea și re-

cetățenii nu se mulțumesc cu atît. O dată cu propunerile pe care le fac, ei se străduiesc să găsească și mijloacele cele mai bune pentru înfăptuirea acestora. Petru Botașiu din comuna Grăniceri, județulArad, ne scrie că un grup de locuitori a depus la consiliul popular un fel de „memoriu tehnic" întocmit de ei pînă la cele mai mici detalii și calcule menite să pună în lumină posibilitățile existente pe plan local pentru amenajarea unei băi comunale cu două ștranduri în aer liber. Intre altele, ei arată că în comună există o clădire ce poate fi lesne amenajată în acest scop. Din- tr-o altă scrisoare expediată de Petre Gh. Bădescu din Pitești aflăm că multi locuitori ai comunei Poiana Lacului și-au exprimat hotărîrea de a participa e- fectiv la acțiunile edilitare ce urmează a fi înfăptuite în acest an : forarea unor puțuri pentru a- limentarea cu apă potabilă a satelor Samara. Vata și Păduroiu, terminarea construcției unui local de școală cu 10 săli de clasă ș.a.Pretutindeni, oamenii —conștienți de faptul că eiînșiși sînt făurari ai destinelor satelor lQr — își exercită plenar dreptul, considerat' în același timpca o datorie a de a participa la conducerea fiecăruia, nemijlocit treburilorobștești. Acum chibzuiesc. făuresc planuri, pentru ca în curînd, împreună cu deputății pe care-i vor alege, să înceapă transpunerea lor în fapte.
D. TÎRCOB

industria locală, s-a adoptat o decizie corespunzătoare, menită să asigure creșterea producției și productivității muncii, astfel încît în cursul anului 1969. prin realizarea unui regim sever de economii, reducerea consumurilor specifice de materii prime să se obțină economii suplimentare la prețul de cost în valoare de 300 000 de lei, iar beneficiul planificat să fie depășit cu 550 000 de lei. Concluziile desprinse din analiza făcută au fost aduse la cunoștința tuturor comite-

AINTELIGENTEI SI ENERGIEI POPORUIU

mare calificate organelor de stat ierarhic inferioare. Aceste colective permit efectuarea unor analize mai ample, sub toate aspectele, ale activității unui for local sau a altuia. Trebuie subliniat faptul că asemenea colective — a căror organizare vrem s-o permanentizăm — lucrează cîte 8—10 zile în fiecare localitate, ceea ce le permite nu numai să sesizeze o serie de neajunsuri, ci să și contribuie la rezolvarea operativă a u- nor probleme, la popularizarea experienței pozitive, a metodelor bune folosite de consiliile populare.O dată cu democratizarea tot maî adîncă a vieții noastre sociale și cu perfecționarea muncii organelor de stat se dezvoltă inițiativa creatoare a maselor, iau naștere forme variate de participare a oamenilor mun-

rolvarea a numeroase probleme ale activității economice, fructificarea experienței specialiștilor, a cadrelor valoroase din întreprinderile locale. O contribuție prețioasă în a- ceastă direcție a adus metoda repartizării membrilor comitetului executiv pentru a sprijini cîte un comitet de direcție în organizarea producției, în sporirea continuă a eficientei economice a unității respective. De asemenea, ca urmare a analizării de către comitetul executiv a muncii desfășurate pentru realizarea planului de producție pe anul 1968 în industria locală, stilul de muncă a! comitetelor de direcție s-a îmbunătățit substanțial. în baza constatărilor, propunerilor și soluțiilor rezultate din studiile care analizau posibilitățile șl rezervele existente în

telor executive ale consiliilor populare pe raza cărora activează asemenea întreprinderi, precum și comitetelor de direcție ale acestora.Folosirea în mod creator a formelor organizatorice de legătură cu masele, colaborarea permanentă cu organizațiile de masă, profesionale și obștești și-au dovedit din plin eficienta în antrenarea unui mare număr de cetățeni la buna gospodărire și înfrumusețare a multor localități din județ. în felul acesta comunele Ji- ana, Baia și Ilovăt au ajuns să se situeze în rîndul celor mai bine gospodărite comune, contribuind la obținerea pe plan general a unor economii în valoare de aproximativ 30 milioane lei. Se constată, totuși, că în munca unor comitete executive există încă o serie de lipsuri

PROBLEMATICA DE ACTUALITATE - 
fermentul dezbaterilor vii

în învățămîntul de partid
Viața social-politică efervescentă ce se desfășoară în țara noastră se caracterizează prin evenimente conți- nînd o bogată semnificație ideologică. Ultima parte a anului precedent a fost deosebit de bogată în asemenea momente : plenarele C.C. al P.C.R. din octombrie și decembrie, constituirea Frontului Unității Socialiste, ședința jubiliară a Marii Adunări Naționale consacrată sărbătoririi semicentenarului unirii Transilvaniei cu România, adunările generale ale scriitorilor, compozitorilor, muzicologilor etc. în mod firesc, documentele de partid publicate cu aceste prilejuri, cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu constituie o- biectul studiului și dezbaterilor în sistemul învățămîntului de partid.în condițiile intensei activități desfășurate de partid pentru ridicarea țării pe noi trepte ale progresului — ne spunea tovarășa Aneta Mihu, directorul Cabinetului de partid al sectorului 4 din Capitală — analiza atentă a evoluției proceselor și fenomenelor din viața economică și social-politică a României prezintă o deosebită importanță pentru fiecare membru de partid, pentru fiecare om al muncii. A lucra eficient, a te integra optim în colectivul de muncă. a-ti fructifica cunoștințele și priceperea în opera de construcție socialistă. într-un cuvînt a te manifesta ca om al epocii noastre — iată tot atîtea cerințe care presupun cunoașterea temeiurilor științifice, principiale ale politicii partidului — cristalizate pregnant în recentele documente de partid. Tocmai în această direcție am orientat noi dezbaterile în cercuri si cursuri, în acest sens, de un real ajutor ne-au fost îndrumările primite din partea Cabinetului municipal de partid privind principalele probleme care să fie aprofundate în dezbateri. A- mintesc, între acestea : caracterul obiectiv, legic, al procesului de făurire a unității statale a poporului nostru ; elementele definitorii, caracteristice. ale dezvoltării social- politice a țării în perioada actuală ; principiile fundamentale ale politicii externe a partidului și statului nostru ; orientările partidului în domeniul literaturii și artei. Pentru a veni în ajutorul lectorilor și propagandiștilor am organizat, la unele din a- ceste teme, expuneri, consultații, răspunsuri la întrebări.Firește — arăta propagandista Paula Gibea, de la Școala uzinală a întreprinderii „Danubiana" — nu este posibil ca în timpul limitat al unui seminar să dezbatem, pe larg, toate aceste probleme fundamentale ale vieții noastre social-politice. De aceea. în conducerea discuțiilor, în cercuri, ținem seama, de specificul activității și preocupărilor cursanților, insisting totodată în mod deosebit asupra clementelor noi. asupra Problematicii actuale ce se desprinde din recentele documente.Această preocupare ne-a fost împărtășită și de alți propagandiști. Cum se materializează ea în activitatea cercurilor de studii 7 în cîteva cercuri — Ia „Danubiana", Fabrica de produse zaharoase, „Timpuri Noi" — propagandiștii Ion Gojnea, Gh. Pasat, Eva Adler, Paula Teodorescu, pornind de la dorința exprimată de numeroși cursanți de a aprofunda problema unității nolitice a poporului ca o caracteristică esențială a societății noastre în etapa actuală, au pus în dezbaterea lor multiplele aspecte ale acestei probleme, ca de pildă : factorii economici, politici și sociali care au dus la făurirea ei, formele pe care le îmbracă unitatea politică a poporului în prezent; rolul Frontului Unității Socialiste în continua consolidare a acestei unități. în intensificarea participării maselor celor mai largi la viata politică și de stat, la rezolvarea problemelor majore ale construcției socialiste.în dezbaterile lor. cadrele didactice de la Grupul școlar „Ni- colăe Kretzulescu" s-au ocupat mai ales de aspectele fundamentale ale politicii partidului în domeniul culturii și artei. Miezul discuțiilor pe marginea cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu la Adunarea ge-

nerală a scriitorilor l-au constituit problemele proprii creației literare actuale, reliefarea rolului însemnat al literaturii în ansamblul suprastructurii socialiste, a criteriilor u- nei literaturi militante, valoroase — în primul rînd legarea ei strînsă de viață, de aspirațiile milioanelor de cititori. Un element pozitiv al dezbaterilor l-a constituit examinarea atentă de către participanți a sarcinilor ce revin slujitorilor școlii în procesul vast și complex de educare a tinerei generații, a modalităților de folosire a literaturii și artei, ca mijloace de a influenta spiritual tineretul. de a sădi în constimta lui ideile concepției materialist-istorice, marxist-leniniste. idealurile înaintate ale umanismului socialist.O notă caracteristică a dezbaterilor la care am participat în întreprinderi și instituții din Capitală este interesul deosebit cu care sînt abordate aspectele actuale ale politicii externe a partidului și statului nostru. Numeroși cursanți. printre care Mihai Bîrsan, Al. Boțonea, Puiu Virgil — de la Școala uzinală a întreprinderii „Timpuri Noi". Maria Dumitru. Filip Blitzstein. Nec- tara Polăk ș. a. — profesori la Grupul școlar „Nicolae Kretzulescu", au reliefat concordanta deplină, unitatea dialectică existentă între politica internă si externă a țării noastre, înalta responsabilitate cu care partidul și statul îsi îndeplinesc atît datoria națională, cît și cea internaționalistă. Un merit al dezbaterilor pe probleme de politică externă l-a constituit relevarea importantei pe care o are respectarea principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne. avantajului reciproc în relațiile dintre toate țările ; cursantii au subliniat în mod deosebit necesitatea respectării acestor principii în relațiile dintre țările socialiste, trebuie să ofere întregii model de colaborare fructuoasă. Dezvoltînd gumentare, ei au judiciile pe care le colaborării dintre țări care a principiilor care trebuie Să stea la baza relațiilor dintre state, orice lezare adusă independenței și suveranității.Reliefînd aspectele principiale, teoretice în dezbaterea documentelor de partid, nu trebuie să uităm — ne spunea inginerul chimist Rădu- canu Nedelea, propagandist Ia uzina „Danubiana" — că tot atît de important este să raportăm permanent o- biectivele fundamentale ale politicii partidului și statului nostru la viata, la condițiile specifice și la posibilitățile reale ale colectivului — mal larg sau mai restrîns — în care muncim, să descifrăm cu pricepere locul și ponderea contribuției noastre în efortul general, cu alte cu-

de construcție de par- exemplu. în documen- din decembrie a C.C. s-au arătat sarcinile

generate, în primul rînd, de neapli- carea consecventă a principiului muncii și conducerii colective. Comitete executive cum sînt cele ale consiliilor populare din comunele Volo- iac, Florești. Grozești, Stîngăceaua nu se bazează în suficientă măsură pe colaborarea unor colective de specialiști, a deputaților, încît aceștia au fost practic lipsiți de posibilitatea de a participa activ la dezbaterea și soluționarea unor probleme.In cadrul pe care-1 oferă condițiile țării noastre a fost creat — așa cum am încercat să demonstrăm și prip referiri la propria noastră experiență — climatul propice stimulării gîn- dirii colective și aplicării muncii în colectiv. Dar, firește) numai condițiile nu sînt suficiente. Trebuie acționat într-adevăr în așa fel ca schimbul deschis de opinii să constituie o metodă curentă de lucru ; ca fiecare membru al colectivului, simțind răspunderea față de sine însuși și față de ceilalți, să facă eforturi perseverente pentru cunoașterea cît mai aprofundată a realității și îndeplinirea îndatoririlor ce-i revin. Pentru că munca colectivă și răspunderea personală nu se exclud nicidecum: dimpotrivă. între ele se stabilesc raporturi firești, organice, de completare reciprocă.întîlnirile alegătorilor cu candida- ții Frontului Unității Socialiste sînt o confirmare a faptului că legăturile deputaților cu masele sînt utile, rodnice, fiind totodată, prin ele însele, o expresie a spiritului de muncă colectivă. Această perioadă trebuie să fie folosită din plin și pentru întărirea acestui spirit de muncă, pentru realizarea unei și mai strînse colaborări între organele, locale și cetățeni. Iar după alegerile de la 2 martie, cînd se vor constitui noile organe ale puterii și administrației de stat, va trebui să consolidăm tot ceea ce experiența a confirmat ca pozitiv, căutînd să găsim, în același timp, noi forme și metode de lucru care să ducă la respectarea, lărgirea și promovarea principiului muncii și conducerii colective.

care lumi un in<'°rna,!onriă o bogată ar- arătat pre- aduce cauzei orice tncăl-

vlnte să trecem concluziile fiecărui document de partid prin filtrul propriei noastre responsabilități politice, profesionale, etice socialiste pentru descifrarea sarcinilor ce ne revin, pentru transpunerea lor în sfera noastră de activitate.în ce fel am realizat aceasta In cercul nostru tid 7 Iată un tele plenarei al partiduluiimportante care revin pentru acest an industriei chimice. în care se înglobează și uzina noastră. In întrecerea ce a început în întreaga tară pentru depășirea sarcinilor de plan pe 1969, colectivul uzinei și-a luat importante angajamente. între care obținerea peste plan a unei producții globale de 15 milioane lei. a unei producții-marfă vîndute și încasate de 13 milioane lei. Noi ne-am propus ca, în lupta pentru, realizarea acestor angajamente, să folosim intens si învățămîntul de partid, ca un mijloc de a-1 face pe fiecare cursant pe deplin constieit de însemnătatea lor și, totodată, de a e- vidențiâ căile de realizare a lor.Preocuparea de ă trage din dezbaterea documentelor de partid cît mai multe concluzii pentru activitatea practică am întîlnit-o și în alte cursuri și cercuri de studiu. Confruntarea continuă a nrnnriei munci cu criteriile unei înalte eficiente economice a fost nota dominantă a dezbaterilor asupra recentelor documente de partid în cercul condus de propagandista Paula Teodorescu de la uzina „Timpuri Noi". Ideile exprimate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința organizației de partid a municipiului București privind necesitatea sporirii considerabile a contribuției producției interne de mașini șî utilaje la utilarea întregii economii, a îmbunătățirii caracteristicilor tehnice ale produselor au polarizat o mare parte a intervențiilor cursanti- lor la discuții, determinîndu-i să privească cu ochi exigenți propria activitate. să analizeze ce treble făcut pentru îmbunătățirea ei. 'Dezbaterile la care am participat nu s-au desfășurat însă în totalitatea lor la un nivel satisfăcător ; am asistat uneori și la tendințe de repetare bucherească a conținutului documentelor, fără desprinderea și reliefarea a ceea ce este esențial la insuficienta aprofundare a unor idei, lă discuții rupte de specificul preocupărilor cursanților. Nota dominantă o constituie însă efortul general — al cabinetelor de partid, al comitetelor de partid din întreprinderi și instituții, al propagandiștilor — însoțit de cel al cursanților — pentru a asigura dezbaterilor un caracter interesant, eficient, o strînsă legătură cu viața.
Gh. ZAMFIR
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birocrații?
Birocrații or avea o cantină a lor specială 7 Cu ce s-or hrăni ei de au atîta imaginație 7 Cu fosfor 7 Mănîncă pește mult 7 Nu. Am întîlnit birocrati care, scriptic, nu deosebeau crapul de o pisică siameză, ori știuca de un pantof cu microporos.Să consume numai vegetale 7 Nici asta. Pentru că știu un birocrat care, într-o anumită împrejurare, a dat o dispoziție la un spital ca toți bolnavii să fie tratați de bătături. Si el era carnivor. Dăduse dispoziția amintită pentru că angajase, din greșeală. 7 pedichiuriști în loc de personal de specialitate și trebuia să le dea ceva de lucru.Spre a afla care-i hrana lor, am purces și la o experiență mai puțin didactică. Am hrănit în laboratorul meu un birocrat, timp de două săptămîni. cu dosare, bibliorafte, agrafe, ace cu gămălie, sertare tocate, plombagi- nă, agende de birou, sugativă, gume „Elefant"... La up prînz, i-am dat să mănînce chiar o mașină de scris „Olympia" cu car mare. Am sacrificat pe altarul experienței și trei perforatoare de hîrtie personale.Experiența n-arezultatele scontate. Birocratul meu, hrănit astfel, nu prospera, nu se înviora. Ba. din contră. a trebuit să-1 internez. pe cheltuielile mele, la o clinică.O sfîntă întîmplare a făcut să aflu care este hrana de toate zilele a birocraților. Cu niște săptămîni în urmă am primit mandat să fac parte dintr-o comisie de numărătoare a sticlelor goale de la I.I.S. „Spicul" din Sf. Gheor- ghe. Timp de două săptămîni, fără hrană, fără odihnă, am numărat sticle goale de o jumătate de kilogram șl ambalaje în valoare de 4 685 000 Iei. Vă închipuiți ce muncă epuizantă. Să numeri atîtea milioane de sticle 1 E- ram sleiți de puteri.La un moment dat. am observat că printre noi. cei din comisie, se

amestecase și un Individ care avea în permanență fața zîmbitoa- re și-și freca tot timpul mîinile de bucurie. A stat si el tot timpul lîngă noi, trecuse și el peste mai multe prîn- zuri, dar, spre deosebire de noi, era rumen la față. Ba. între timp, cu toate că nu mîncase nimic, se și îngrășase. Luase în greutate vreo 7—8 kilograme, trar obiceiului l-am luat de guler pe Individ și l-am tras după niște sticle.— Spune-mi, ce-al

de Nicuță 

TĂNASE

mîncat în ultimele 4 zile?— Exact ce-ați servit și dumneavoastră.— Ai luat ceva famine 7— Nu.— De ce ești atît rumen la față 7 Ia la noi. Vezi de oboseală tu...urmă, am fac să măr- A recunos-
tă-te puțin în ce hal sîntem, șiPînă la reușit să-l turisească. cut că e birocrat și că, datorită lui, datorită condeiului lui, stau stocate respectivele sticle și ambalaje în valoare de 4 685 000 lei. Așa am aflat ca- re-1 hrana birocraților. Se îngrăsa văzînd cum se precipită oamenii din comisie, cum se fac procese-verbale. inventare, adrese, cum se cheltuiesc bani cu trambalarea sticlelor dintr-o parte într-ălta etc.O altă sfîntă întîm- plare mi-a înlesnit să adîncesc documentarea mea în legătură cu hrana birocraților. Eram la serviciul contabilității din Regionala C.F.R. Cluj. Un funcționar cu o față radioasă întocmea o adresă. Scria cu creion chimic și zicea

cu voce tare: „Către Combinatul siderurgic Galați. Revenim la actul nostru nr. 428/2942 din 26 VI 1968 la care nu ne-ați răspuns și..." A făcut o pauză, a scuipat în palme, și-a frecat iar mîinile mulțumit și a continuat să scrie. S-a dus la un registru, a luat numărul de înregistrare 428/3947, s-a dus la șeful contabilității, a luat semnătură și de la domnia sa, și, supărat că nu i s-a aprobat ca adresa de mai sus să fie trimisă la Galați cu un curier special, a apelat la serviciile poștei.Cum a plecat adresa spre Galați, funcționarul respectiv a început lă se îngrașe. L-am răpit, l-am ținut timp de 6 zile fără mîncare, fără apă. Credeți că s-a cunoscut 7 Deloc. Era și mai sprinten, șl mai bine dispus, și mai... A 7-a zi l-am întrebat :— Cum te simți 7— Splendid. Am hrană pentru 6 luni, dacă nu și un an. Dacă și un proces de atunci pot trăi și 2— Ce proces 7— Păi adresa pe re am trimis-o la lăți e un fel de ultimatum.Iată pe scurt despre ce este vorba : Combinatul siderurgic Galați a trimis două lăzi goale bazei de aprovizionare și desfacere Cluj. Lăzile n-au fost ridicate la timp și astfel Combinatul siderurgic Galați a început să fie bombardat cu adrese precum că datorează C.F.R.-ului uriașa sumă de... 3,50 lei (TREILEI CINCIZECI BANI). La prima dresă, combinatul răspuns. Adică nu buia să răspundă, ci să trimită un delegat la Cluj să achite la casă suma în litigiu. N-a trimis delegat, n-a trimis nici banii prin virament.Ultimatumul sună astfel : (cităm-din adresa 428/3947) *neachitare, voiți a vă judecată".Astfel am se hrănesc birocrații.
„în caz de sîntem acționa
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La începutul anîilui trecut asistam, în cabinetul directorului unei mari întreprinderi bucureștene, la o discuție aprinsă în legătură cu sarcinile de plan „exagerat de mobilizatoare" ale unității respective, pentru 1968. „Nu avem nici cel puțin capacitățile de producție necesare ; va trebui să mai angajăm cîte- va sute de muncitori ; planul poate fi realizat numai dacă se extinde, prin investiții, secția de bază“. Dezbaterile. care se transformaseră în niște justificări apriorice ale unor e- ventuale insuccese, pînă la urmă, nu au schimbat cu nimic situația de fapt. Indicatorii de plan, bine fundamentați, avîndu-se în vedere si o serie de rezerve interne, au rămas definitivi. Ce s-a constatat la sfîrșitul anului 7 Că uzina respectivă și-a depășit planul producției globale cu cîteva milioane lei, realizînd suplimentar însemnate beneficii. Am aflat că nu a fost nevoie nici de noi angajați, nici de alte capacități de producție...în acest caz, ce factori au fost puși în mișcare pentru a se realiza exemplar prevederile planului — atît de producție, cît și financiare ? Nimic deosebit, ci măsurile de creștere a gradului de folosire a capacităților de producție, a forței de muncă, a timpului de lucru. Cu gîndul Ia acest exemplu, am efectuat recent investigații în alte întreprinderi. urmărind modul de folosire a ceior 480 de minute, ziua de lucru a unui schimb. Iată cîteva din însemnările făcute la una din marile uzine constructoare de mașini din București, „Semănătoarea".Mai întîi, am vizitat secțiile de fabricație ale acestei uzine. Ceea ca impresionează în mod plăcut de la început sînt ordinea și atmosfera de concentrare ce domină la locurile de muncă. Această primă impresie apare de fiecare dată ca un leit motiv pe fondul argumentelor ce explică succesele, din ce în ce mai... senzaționale în îndeplinirea cu rigurozitate a programului de producție. Din cronica realizărilor deosebite ale anului trecut, am desprins un fapt semnificativ : s-a obținut un plus de producție de 5 milioane Ici față de prevederi, în condițiile unei „lipse cronice" de forță de muncă. „în fiecare lună ne-am aflat cu 250 de muncitori sub numărul scriptic planificat" — ne-a informat șeful serviciului salarizare, tov. Ion Ilie. Ordinea și ritmul muncii întîlnite în s^'-.?arele de fabricație apar astfel ca un simbol al disciplinei riguroase, 
o expresie a exigențelor și eforturilor reclamate de realizarea necondiționată, integrală și la timp a sarcinilor de plan. Utilizarea cu maximum de randament a zilei efective de lucru a căpătat, la „Semănătoarea", un sens practic precis.Ce elemente compun cadrul eficienței crescînde în folosirea zilei de muncă 7 Cum s-au asigurat ele 7 Orice explicație a succeselor gravitează în jurul aplicării noilor norme de producție, fundamentate științi- fio.— Și mai înainte foloseam norme așa-zise fundamentate din punct de vedere tehnic —— ne-a-, relatat tov.

Traian Țili, șef adjunct la serviciul de organizare și normare a muncii. Ele sufereau, însă, de o deficiență generală : toate țineau seama de o serie de anomalii, sau „condiții locale" cum erau denumite adesea deficientele existente în aprovizionarea cu materii prime, materiale si scule a locurilor de muncă, precum și de neajunsurile ce interveneau în functionarea mijloacelor tehnice. Nu se mai putea continua practica aproximației în stabilirea unor norme, deoarece aceasta venea în contradicție cu organizarea superioară a

am desprins șl direcțiile în care s-a acționat pentru crearea cadrului optim de desfășurare a muncii, astfel ca noile norme să fie realizate, să se închidă orice fisură în folosirea timpului de lucru. Ne referim la una din secțiile uzinei, cea de forjă, înainte, la această secție, cu toate că normele se depășeau cu 30—40 la sută, exista totuși un „loc îngust", consecință a defecțiunilor mecanice, a proastei aprovizionări și organizări a locurilor de muncă. Aplicarea normelor perfecționate nu era posibilă dacă nu se iichidau toate deficien-

Și totuși, indicatorii

au fost îndepliniți!
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producției — acțiune îmbrățișată cu răspundere și viu interes de întregul colectiv al uzinei.— N-a fost ușor să realizăm acest lucru — ne explică tov. ing. Marin Lungu, locțiitorul secretarului comitetului de partid din uzină. A trebuit să muncim pentru a învinge rutina unora și incapacitatea altora care de ani de zile se obișnuiseră să lucreze „lejer". S-a impus, totodată, să fie înlăturate acele practici de a începe lucrul cu 15—20 de minute mal tîrziu și de a-1 termina cu tot atîtea minute mai devreme, precum și plimbările inutile în timpul programului, absențele și învoirile. Ca urmare, în scurt timp de la declanșarea acțiunii de fundamentare pe baze realiste a noilor norme de lucru, nu numai că aceasta s-a bucurat de sprijinul marii majorități a salariaților, dar normele — cu mici excepții — au fost îndeplinite integral de către toți muncitorii.Din relatările altor interlocutori

țele determinate de așa-zisele „condiții locale" care duceau, în ultimă instanță, la o risipă de timp ce cuprindea pînă la 20 la sută din programul unei zile de lucru. După o scurtă perioadă de la introducerea noilor norme, pe baza măsurilor de organizare superioară a muncii, evidentele secției au și consemnat o creștere într-o lună a producției cu peste 25 la sută. Pe uzină, potrivit calculelor recent întocmite, s-a înregistrat un spor de producție, în anul trecut, de 5—6 la sută.în momentul de fată, colectivul u- zinei „Semănătoarea" este preocupat să consolideze experiența acumulată, să elimine orice factori frînă care ar putea micșora randamentul utilizării noilor norme fundamentate științific, al folosirii în interesul producției a celor 480 de minute. Dovada certă o dau rezultatele din primele două decade ale lunii ianuarie, cînd producția programată , s-a realizat

ritmic, la toate sortimentele, cînd graficul prezenței la lucru și al randamentului în folosirea timpului a consemnat rezultate deosebite, cînd sarcina de creștere a productivității muncii — mai mare cu circa 5 la sută față de anul trecut — s-a îndeplinit și chiar depășit substanțial.Spuneam, însă, că o condiție a extinderii normării științifice a muncii și a folosirii complete, mai productive, a timpului de lucru o constituie prezența obligatorie la lucru și respectarea cu rigurozitate a programului. în condițiile producției moderne, cu un înalt grad de mecanizare, cu o diviziune a muncii bine precizată, fiecare muncitor și tehnician are un Ioc și un rol bine stabilite în angrenajul organizării interne și, de a- ceea, orice lipsă sau întîrziere de la program provoacă dereglări în desfășurarea normală a fabricației. Din acest unghi de vedere, întreprinderile analizate oferă exemple tipice, care vorbesc, cu cea mai mare claritate, despre efectele imediate și deosebit de favorabile ale intervențiilor energice îndreptate spre înlăturarea sau diminuarea substanțială a risipei de timp provocată de absentele nemotivate și învoirile din timpul programului de lucru.Numai în ultimul trimestru din a- nul trecut, în unele întreprinderi gă- lățene, deși s-a înregistrat o oarecare îmbunătățire a situației utilizării timpului de lucru, totuși s-a mai constatat încă o însemnată risipă de timp, determinată de absențele și învoirile de la program. La Uzina mecanică Galați, de pildă, în această perioadă au fost consemnate 4 700 om-ore absențe nemotivate și învoiri, la întreprinderea de sîrmă, cuie și lanțuri — aproape 6 000 om-ore, iar la Șantierul naval — 33 000 om-ore. Dacă se însumează toate consecințele a- părute numai din cauza absentelor și învoirilor de la program, în trimestrul IV 1968, pe întreprinderile industriale din județul Galați se obține o cifră impresionantă : 200 000 om-ore, timp în care s-ar fi putut realiza o producție de circa 19,5 milioane lei !S. N. Galați, întreprinderea textilă, uzina mecanică, în loc să întărească disciplina în muncă, au recurs la calea cea mai ușoară, dar nu și cea mai rațională : s-a apelat în permanență la orele suplimentare. Organizațiile de partid de la întreprinderile amintite au urmărit îndeaproape, exigent, cu deplină responsabilitate, evoluția actelor de indisciplină ?Absențele nemotivate șl învoirile de la lucru, la care se mai adaugă întreruperile neprogramate, rămîn în continuare surse de risipă ale prețiosului fond de timp productiv. Neajunsurile semnalate se impun grabnic înlăturate — și, în acest sens, comitetele de direcție, organele și organizațiile de partid au îndatorirea să intervină categoric, energic și eficace pentru ca, în toate întreprinderile, tezaurul timpului productiv să capete valoare maximă pentru producție.

La CEPECA a intrat In funcțiune

Unitatea

de prelucrare
automată
a datelor

La Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor de conducere din întreprinderi de la Otopeni a fost pusă în exploatare unitatea de prelucrare automată a datelor. Acest obiectiv are menirea de a contribui la difuzarea în masa largă a specialiștilor a concepțiilor moderne privind utilizarea sistemelor automate de prelucrare a datelor în organizarea științifică a producției și a muncii și a metodelor cercetării operaționale în conducerea întreprinderii în scopul introducerii și extinderii lor în economia națională. Aici vor fi formați specialiști în domeniul prelucrării automate a datelor — analiști de sisteme, programatori, operatori — și instructori care vor lucra în diferite întreprinderi și unități economice la introducerea acestor metode.Noua unitate servește, In a- celași timp, la elaborarea de studii și cercetări în domeniile respective — la definitivarea metodologiilor privind utilizarea sistemelor de prelucrare automată a informațiilor. Totodată, ea este folosită și la efectuarea unor aplicații practice cum sînt : programarea și controlul producției, inventarul stocurilor, probleme de salarii și altele. Asemenea aplicații se efectuea- ■ ză în cinci întreprinderi-pilot din Capitală : Uzinele „23 August", Fabrica de mașini-unelte și agregate, Uzina „Policolor", întreprinderea textilă „Dacia" și Fabrica de confecții și tricotaje București.Unitatea de prelucrare automată a datelor, dată în exploatare la Otopeni, a fost livrată, în principal, prin contribuția fondului special al O.N.U. în cadrul convenției încheiate între guvernul român, Programul Națiunilor Unite pentru dezvoltare (P.N.U.D.) și Organizația Internațională a Muncii, privitor la organizarea centrului nostru.(Agerpres)
Viorel SALAGEAN
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Au atins 
parametrii 
proiectațiDouă noi întreprinderi din industria alimentară a județului Doîj — fabricile de biscuiți și de pîine din Craiova — au atins cu un an mai devreme principalii indicatori prevăzuți în proiecte. Intrată în funcțiune cu mai puțin de patru luni în urmă, moderna fabrică de biscuiți produce zilnic cu 1 000 kg mai mult decît nivelul prevăzut pentru sfîrșitul anului în curs. Ca urmare, în cele 12 luni cu care a fost devansată atingerea parametrilor proiectați se va obține o cantitate de biscuiți în plus echivalentă cu cea care s-ar produce în timp de 50 de zile într-o unitate de capacitate similară. Realizări asemănătoare s-au înregistrat și la alțl indicatori. Productivitatea muncii valorică prevăzută pentru decembrie 1969, de pildă, a fost depășită cu 10,7 la sută, volumul de beneficii de peste 4 ori, în vreme ce consumul specific și prețul de cost se situează la nivelul final.La cealaltă unitate, fabrica de pîine, producția zilnică și productivitatea întrec cu o cincime pe cele planificate. Aici au fost, de asemenea, simțitor îmbunătățiți fată de prevederile din proiecte indicatorii la consumurile specifice, preț de cost și beneficii. (Agerpres)
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La Combinatul de îngrășăminte chimice din Tg. Mureș, procesul tehnologic —care cunoaște 
această cameră-dispecer
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(Urmare din pag. I) de mărfuri a popu-

este condus din Foto : S. Cristian

Cooperativele agricole devin, cu fiecare an, mai puternice din punct de vedere economic și organizatoric asigurînd creșterea cîștigului membrilor și totodată a contribuției lor la satisfacerea nevoilor de produse agroalimentare ale țării. Viața atestă că, într-o măsură covîr- șitoare, succesele unei cooperative agricole depind de activitatea consiliului de conducere, de priceperea și spiritul gospodăresc al acestuia, de modul cum știe să organizeze forțele cooperativei pentru progresul ei continuu, corespunzător hotărîrilor și orientării date de adunarea generală a cooperatorilor. Experiența arată că între gradul de dezvoltare a cooperativei agricole și modul de conducere a acesteia este o legătură indisolubilă.După cum se știe, președintelui, socotit ca cel mai vrednic dintre vrednici, adunarea generală credintat, alături de ceilalți ai consiliului de conducere, de deosebită răspundere,tizînd sarcinile și răspunderea președintelui, statutul cooperativei precizează că el organizează și urmărește zilnic îndeplinirea sarcinilor privind întreaga activitate a cooperativei, controlează modul de utilizare și păstrare a bunurilor acesteia, supraveghează permanent păstrarea bunurilor obștești, folosirea acestora potrivit nevoilor de producție. Președintele asigură, totodată, o justă organizare a muncii și veghează la păstrarea disciplinei în cooperativă...Dar atribuțiile și răspunderile președintelui sporesc cu atît mai mult, cu cît problemele și sarcinile cooperativelor agricole devin, pe zi ce trece, tot mai complexe.
Nu este o întîmplare faptul că toa

te acele cooperative agricole din județul Sibiu care-și îndeplinesc și depășesc planul de producție, veniturile planificate și al căror avut obștesc sporește de la an la an, au la conducere tocmai președinți pri- cepuți, harnici, conștiincioși, exemplu personal de atașament fată de cooperativă. Ion Prișcă de la Moșna, Ioan Schnell, de la Sibiu, Ioan Căl- bureanu, de la Mediaș, loan Kirr, de la Apoldu de Sus, sînt numai cîteva exemple care revin în discuția noastră ori de cîte ori este vorba despre cooperativele fruntașe din județ. Un model de sîrguință, pricepere și spirit întreprinzător, îl oferă Laurențiu Schopp, președintele cooperativei agricole Altîna, care a fost reales mereu în această funcție încă din 1952, de la înființarea cooperativei. Mulți se întreabă cum a reușit Schopp „să reziste" 17 ani în această funcție 7 Răspunsul : om priceput în agricultură, pasionat de această muncă, bun organizator. Rezultatele eco- nomico-financiare dobîndite în acești ani înlocuiesc o mie de cuvinte de laudă ce s-ar putea spune despre . munca președintelui : de la cîteva bovine la început, anul trecut cooperativa agricolă din Alțîna a ajuns
i i i i B

Mobilă 

ta exportProducția de mobilă este unul din cele mai dinamice sectoare ale industriei lemnului. Acest ritm deosebit de creștere, calitatea și varietatea produselor duc la satisfacerea în mai mare măsură a cerințelor sporite de pe piața internă. în același timp, mobila românească s-a impus și pâ piața internațională, solicitările la export fiind din an în an mai mari. Recent au fost livrate unor parteneri comerciali din Austria, Belgia, Cehoslovacia, Canada, Danemarca, Elveția, Franța, R. D. Germană, R. F. a Germaniei, Olanda, Polonia, Ungaria și U- niunea Sovietică, peste 2 300 vagoane cu mobilă.

acești factori e încă insuficientă; adeseori solicitările comerțului nu pornesc de la o studiere . serioasă a pieței, rezumîndu-se la ar- bitrariul și relativismul a- precierilor unor merceologi din care nu putini se dovedesc pătrunși de spirit rutinier. adepti ai imobilismului si conservatismului ; în același timp, unele dintre cerințele comerțului nu sînt satisfăcute de industrie decît într-o proporție redusă, 1 cerințele sortimente, prescripții Practic, e 
zarea unei 
ciente între industrie și comerț în privința studierii 
pieței, îneît acești factori să-și unească eforturile, să acționeze convergent — și nu independent unul de altul — în interesul unei cît mai bune aprovizionări a populației.în cadrul acestor coordonate generale, am căutat însă să urmărim și unele aspecte ale modului în care se realizează în prezent prospectarea cerințelor cumpărătorilor, respectiv unele fațete ale organizării activității în acest domeniu.Cumpărătorii au o singură cerință în ceea ce privește magazinele : să le o- fere sortimente de mărfuri cît mai numeroase pentru a putea alege și cumpăra ceea ce doresc. Dar cum se prospectează tățenilor 7în această direcție activează deja _____specializate. Mai întîi, In
stitutul de cercetări comer
ciale, înființat cu aproape doi ani în urmă pentru investigarea unei game largi de aspecte legate de activitatea comercială. în cadrul acestora, la loc de frunte se află investigarea

nerespectîndu-se în materie de modele, culori, de calitate, necesară reali- i colaborări efi-

dorintele ce-organisme

cererii lației.Iată ceastă institutului, tovarășul Radu Paul : „în urma contractelor încheiate cu direcțiile generale comerciale de specialitate din M.C.I., am efectuat o serie de analize, sondaje, anchete și cercetări selective în rîndul consumatorilor. Datele obținute duc la concluzii utile asupra orientării cererii populației spre un produs sau altul, asupra stagnării vînzării unor

în a-ce ne spune privință directorul

mărfuri, a preferințelor de culori, asupra intențiilor cumpărătorilor. Rezultatele studiilor întreprinse de institut sînt trimise direcțiilor generale contractante și întreprinderilor comerciale cu ridicata subordonate acestora. Pe baza lor, comenzile către industrie devin mai bine fundamentate. Normal ar fi ca, la rîndul lor, și producătorii să fie interesați în cunoașterea concluziilor unor studii și să astfel acum. Deși utilitatea unor asemenea date pentru producători ne pare atît de evidentă îneît nu mai aducem în discuție decît argumentul că pe această cale s-ar putea realiza o mai judicioasă- colaborare și coordonare a eforturilor comerțului și ale industriei,

ample asupra cererii comande Institutului de lucrări. Pînă însă, n-au făcut-o.

destinate aceluiași scop: deservirea populației".în investigațiile noastre am aflat că prospectarea cererilor se realizează și de 
către o seamă de direcții 
generale. Astfel, la nivelul Direcției generale -pentru 
textile-încălțăminte din Mi
nisterul Comerțului Inte
rior, studiul cererii se face, fie direct, prin metode ce stau la îndemîna direcției, fie cu ajutorul Institutului de cercetări comerciale, ne spunea tovarășul director general adjunct C. Opin- caru.

La Direcția generală a 
confecțiilor din Ministerul 
Industriei Ușoare, tovarășul director general G. Sca- tula ne-a relatat că „în scopul cunoașterii preferințelor cumpărătorilor se organizează periodic expoziții prin magazinele de ■ prezentare și parăzi ale modei, iar pentru a ști, în mare, care sînt mărimile și taliile cele mai solicitate s-au efectuat studii antro- pometrice în 14 din fostele regiuni. Colecțiile noi de mărfuri au la origine rezultatele acestor sondaje. Adesea însă, ne spunea tovarășul Scatula. din colecțiile noi se contractează doar 75—80 la sută. în acest caz se diminuează valoarea sondării cererii populației".Din cele relatate de către interlocutorii noștri se impune o primă consta
tare : la ministere și la In

Stitutul de cercetări comerciale se depun unele eforturi pentru o mai bună cunoaștere a pulsului pieței. Dar, după cum se știe, a- ceste foruri au un rol de îndrumare. stabilirea necesarului de marfă, respectiv, aprovizionarea populației fiind efectuate la veriga de bază a comerțului — întreprinderea cu amănuntul. Cum se procedează aici 7
La O.C.L. „încălțămin

tea" -București ni s-a spus: ,.Noi stabilim necesarul pe care-1 vom contracta, în principal, pe baza realiză

rilor perioadei trecute, pe baza experienței lucrătorilor, a caietelor vînzători- lor' și a sugestiilor consumatorilor. Un studiu științific al realiza nem de pentru tutui de cercetări comerciale n-am colaborat pînă în prezent".Directorul întreprinderii O.C.L. „Confecț^a“-Bucu- 
resti ne relatează aceeași „metodologie", la care se mai adaugă unele situații privind confecțiile de lînă vîndute prin citcva magazine, obținute pe baza etichetelor duble. Aceste date ne sînt insuficiente — ne spunea tovarășul director I. Ozias — deoarece cuprind numai cererea satisfăcută, nu și cea nesatisfăcută ; ele nu sînt analizate, și nu se realizează calculul ponderii specifice a di-

cererii nu putem întrucît nu dispu- oameni specializați aceasta. Cu Insti-

Caferitelor sortimente, atare, ele pot fi utilizate cu mare greutate.Privim listele cu rezultatele obținute de către Centrul de calcul al Academiei : se află în aceeași stare cum au fost trimise, n-au fost nici măcar descifrate. „Nu prea avem oameni pentru așa ceva", ne explică, justifieîndu-se, șeful serviciului comei cial.
Și o a doua constatare : la ultima verigă a, comerțului, acolo unde se simte cel mai bine pulsul pieței, unde se nasc comenzile ce se

vor materializa după contractări, studiul științific al cererii lipsește aproape complet. Baza o constituie, ca și în anii trecuți, realizările din perioadele anterioare — fără garanția că se vor vinde și anul viitor aceleași mărfuri ca în anul precedent.Așadar, constatăm : pe de o parte anumite eforturi la nivelele superioare pentru sondarea cerințelor populației și, pe de alta, absenta acestora la întreprinderile cu amănuntul care au obligația de a întocmi necesarele de mărfuri. La aceste întreprinderi rezultatele amplelor studii efectuate ajung, în cel mai fericit caz, sub forma recomandărilor la contractare, deci cu multă în- tîrzlere, sau ajung — așa cum am văzut — incomplete și insuficiente. O a- semenea situație se va re-

flecta nemijlocit în structura comenzilor, aceasta fiind una din cauzele principale ale neconcordanței dintre cererea consumatorilor și mărfurile oferite.în desfășurarea investigației noastre s-au făcut și o seamă de alte sugestii, de observații pe care le punem, prin intermediul ziarului, în atenția factorilor responsabili: industria nu efectuează și nici nu solicită studii privind cererea de mărfuri ; multe din expozițiile și parăzile modei, organizate de comerț sau industrie sînt formale, mai mult prezentări de modă decît sondarea preferințelor cumpărătorilor ; întreprinderile cu amănuntul nu solicită lucrări de studiere a cererii și nu manifestă preocuparea necesară pentru prelucrarea și valorificarea datelor etc.Inițiativele privind prospectarea cererii de mărfuri a populatiei. măsurile luate pînă acum sînt o dovadă a faptului că. în raport cu o perioadă relativ mai îndepărtată. această problemă de mare însemnătate în modernizarea comerțului se află într-o mai mare atenție a organelor de resort. Ceea ce s-a făcut pînă acum poate fi, pe bună dreptate, considerat un început. După cum este tot atît de necesar să se întreprindă măsuri mai eficace pentru ca rezultatele sondajelor să fie folosite în mod practic pentru statornicirea unor relații de colaborare rodnică între unitățile de comerț și întreprinderile producătoare. Iar aceasta nu se poate realiza decît prin receptivitatea comună a factorilor interesați în perfecționarea sistemului de deservire a 
populației.

ia 1 040, dintre care 570 de vaci șî juninci ; are aproape 3 000 de oi, peste 400 de porci. Bune rezultate au fost obținute și în ce privește sporirea producției. Anul trecut s-au realizat, în medie la hectar, pe o suprafață de 600 ha, cîte 2150 kg grîu la ha față de 1 700 kg cît era planificat, iar la cartofi o producție de 13 000 kg în medie la hectar pe aproape 200 ha. Ceea ce este deosebit de important de subliniat în activitatea președintelui de la Alțîna, constituind de fapt „secretul" succeselor sale este faptul că întotdeauna, cînd e vorba de probleme importante ale cooperativei, el se consultă, în prealabil, cu ceilalți membri ai consiliului de conducere, cu cadrele de specialitate, cu cooperatorii cei mai pricepuți și experimentați, cere sprijin organizației de partid.In centrul preocupărilor oricărui președinte de cooperativă trebuie să stea grija pentru buna gospodărire a averii obștești, pentru dezvoltarea continuă a acesteia. Oricît de harnic și priceput ar fi un președinte, el nu se va putea ridica la nivelul cerințelor dacă nu va da dovadă de intransigență față de cei care risipesc avutul obștesc sau față de cei care încearcă să se înfrupte din bunul cooperativei, dacă el însuși, prin exemplu personal, nu va dovedi o înaltă cinste și corectitudine. Mai ales în relațiile zilnice pe care le are cu ceilalți cooperatori, el trebuie să dea dovadă de principialitate, iar doleanțele cooperatorilor să fie rezolvate corect, fără părtinire. în lumina prevederilor statutului.In județul Sibiu sînt multe cooperative care se mîndresc cu asemenea președinți — model de corectitudine, de cinste și devotament față de averea obștească — președinți care și-au cîștigat un binemeritat prestigiu pentru care cooperatorii i-au ales, ani de-a rîndul, în aceste funcții de mare răspundere. Tot atît de adevărat este și faptul că au fost și cazuri de președinți care, deși întreprinzători, competenți în probleme de producție, totuși, prin diferite manifestări de favoritism și abuzuri au dat, practic, cu piciorul încrederii acordate de adunările generale, motiv pentru care au fost înlocuiți. Așa s-a petrecut cu foștii președinți ai cooperativelor agricole din Brateiu, Șura Mică, Velț. Abuzînd de sarcina care i-a fost încredințată, Ion Miclea, președintele cooperativei agricole Noul Român, considera averea obștească drept un bun al său : încasa bani pe cărăușiile făcute cu camionul cooperativei, falsifica totodată foi de transport, își însușea produse peste ceea ce i se cuvenea. Multă indignare au provocat, în rîndurile țăranilor cooperatori din Cisnădioara, actele iresponsabile ale președintelui Ion Fleps. El încălca în mod grosolan prevederile statutului, favorizîndu-și rudele și prietenii. Sfidînd buna credință a cooperatorilor, se ponta singur cu zile-muncă pentru .îngrijirea cîtorva stupi, fără să dea nici un gram de miere cooperativei. Datorită lui s-au produs, numai anul trecut, pagube de peste 30 000 de lei din avutul obștesc. Desigur, adunarea generală a cooperativei n-a tolerat aceste abateri și a retras mandatul de președinte celui ce i-a înșelat încrederea.Ne găsim în perioada cînd consiliile de conducere și comisiile de revizie își pregătesc dările de seamă pe anul trecut ce vor fi prezentate în adunările generale ale cooperativelor agricole și planurile de producție pe 1969. Potrivit prevederilor din statut, președinții vor prezenta, în fața celor care i-au ales, raportul activității lor, a consiliului de conducere, prilej cu care adunarea generală va reconfirma sau va infirma încrederea ce le-a fost acordată. Justa apreciere a activității acestora, a- legerea cu discernămînt a celor mai merituoși cooperatori în funcția de președinte, înseamnă o mare răspundere a adunării generale. Președinte al cooperativei agricole trebuie să fie acela care a dovedit prin fapte că-și poate exercita cu autoritate și răspundere atribuțiile, competent, activ, care s-a manifestat ca luptător neobosit pentru dezvoltarea continuă a averii cooperativei, om cu o înaltă ținută morală, stimat de toți membrii cooperativei agricole pe care este însărcinat să o conducă.Uniunea județeană rativelor agricole, pe multilateral acordatconsiliilor de conducere în general, se ocupă de îndrumarea adunărilor generale, ca acestea să analizeze cu cea mai mare răspundere activitatea acelora care au fost aleși la conducerea treburilor obștești. în acest scop, In dările de seamă care vor fi prezentate în adunările generale, pe lingă analiza multilaterală a problemelor economice și organizatorice ale cooperativei, se prezintă și un amplu tablou al muncii consiliului de conducere, a președintelui. In felul a-: cesta se creează un climat potrivit pentru discutarea modului cum reprezentanții obștei și-au făcut datoria.

Sibiu a coope- lîngă sprijinul președinților,

Ing. Mihai TILLER
președintele Uniunii județene Sibiu 
a cooperativelor agricole
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Expoziția retrospectivăcinema0 mame mai cuprinzătoare.

mai
asupra școlii sociologice

românești!

a
7 împletirea activității de Investigare a realităților prezentului cu valorificarea moștenirii cultural-știin- tifice din trecut este o cerință imperioasă în cercetarea științifică, ce decurge din înseși legile progresului cunoașterii. Activitatea creatoare unei generații „este condiționatăsublinia Karl Marx — în parte de cooperarea cu cei vii, în parte de folosirea muncii în trecut".Valorificarea nu înseamnă în bloc. Numai utilă și slujește progresului care evidențiază ceea ce este realmente înaintat în creația înaintașilor, critică 

șl înlătură în același timp tot ceea 
ce a fost greșit, retrograd.Aceste principii, după cum prea bine se știe, nu au fost întotdeauna just înțelese, ceea ce s-a răsfrînt negativ în activitatea de valorificare. Ne vom opri în cele ce urmează asupra domeniului gîndirii sociologice, care a avut de suferit nu numai de pe urma atitudinii dogmatice, a schematismului ce s-a manifestat în aprecierea unor gînditori, dar și datorită faptului că într-o vreme sociologia a fost subapreciată, nu s-a înțeles însemnătatea el ca știință socială, rolul ei în societatea socialistă. O perioadă îndelungată nu numai că a fost ignorată necesitatea cunoașterii operei și gîndirii sociologilor nemarxiști și a preluării lor critice, științifice, dar ele au fost respinse în bloc, nediferențiat. O dată cu manifestările negative, idealiste, cu ideile retrograde, au fost respinse și punctele de vedere înaintate, valoroase, apte a fi deconectate din contextul lor general idealist, preluate și puse în valoare în noile condiții, socialiste, ale ' României.Spiritul novator imprimat în toate domeniile vieții noastre sociale de Congresul al IX-lea a determinat și în acest domeniu o reevaluare a pozițiilor, impulsionînd atît cercetarea sociologică, cît și valorificarea gîndirii sociologice științifice din trecut.Este știut că țara noastră beneficiază în domeniul sociologiei de bogate tradiții. Școala monografică de la București, de pildă, creată șl condusă de D. Guști, a adus o contribuție de seamă la dezvoltarea cercetărilor monografice, impunîndu-se prin rezultatele valoroase obținute, atît în țară, cît și peste hotare. Valorificarea experienței pozitive a a- cestei școli a constituit, în ultimii ani, obiectul multor studii și lucrări de specialitate. Ov. Bădina, H. Stahl, Oct. Neamțu, Paul Stahl șl mulți alții (deși unii dintre ei nu prea au reușit o „dreaptă cumpănă" între sociologia militans și sociologia cogitans — așa cum și-au propus) au dat la Iveală lucrări ce merită toată atenția, mai ales atunci cînd ne referim la munca de cercetare sociologică concretă.Toate acestea constituie, fără Îndoială, un început bun, ale cărui efecte se fac simțite în cercetarea sociologică concretă desfășurată în prezent. Cercetările sociologice din zona Slatina efectuate de un colectiv condus de prof. univ. Miron Constanti- nescu, cele din județul Cluj conduse de conf. univ. Aluaș Ion, investigațiile întreprinse de Centrul de Cercetări Sociologice al Academiei sau de cel de pe lîngă C.C. al U.T.C. vor arăta în și mai mare măsură ce și cum poate fi folosit din experiența sociologică din trecut în domeniul cercetărilor concrete.Analiza atentă a lucrărilor și studiilor consacrate valorificării moștenirii sociologice, apărute în ultimul timp, atrage atenția însă asupra unui aspect care a fost — pe nedrept — scăpat din vedere. Nu se arată că între cele două războaie mondiale, alături de activitatea pentru studierea și înfățișarea exactă a realităților sociale, desfășurată de Școala monografică, precum și de alți sociologi români de prestigiu, au existat și încercări de a impune gîndirii sociologice românești naționalismul și rasismul, corporatismul și etnocratis- mul, legionarismul etc (A. C. Cuza, Tr. Brăileanu, M. Manoilescu ș.a.) șl împotriva cărora chiar D. Guști s-a ridicat cu hotărîre.Cercetarea critică șl valorificarea moștenirii sociologice progresiste din trecut trebuie lărgită — după părerea pect fică de la București nu stintă întreaga 7- ~Românească. Cu toată marea ei însemnătate în dezvoltarea sociologiei românești, această școală rămîne limitată atît în ceea ce privește sfera de preocupări — își reduce activitatea mai mult la cercetarea concretă — cît și în ceea ce privește scopul și rezultatele obținute. Trebuie menționat că Guști și școala sa au manifestat limite nu numai „din punct de vedere filozofic", cum afirma într-un articol al său Paul Stahl („Pe ce cale mergem în sociologie", „Scîn- teia" nr. 7157), ci și de clasă. Reformele sociale concepute de Guști nu vizau în nici un mod (programatic sau prin concluziile cercetării lor) nici puterea politică, nici puterea economică a claselor dominante — burghezia și moșierimea.în al doilea rînd, problema se pune sub aspectul : cum este concepută sociologia ? Cercetarea directă a faptelor și a fenomenelor sociale în care a excelat școala de la București, reprezintă, desigur, o fază necesară, dar nu și suficientă pentru ființarea sociologiei ca știință și, mai ales, pentru eficiența și rolul pe care este chemată să-l îndeplinească în societate. Sociologia nu se poate reduce la sumarea de fapte, la descrierea fenomenelor sociale. Menirea sa este nu numai de a înfățișa ceea ce există la un moment dat, ci și de a explica teoretic această stare de lucruri, de a căuta și punejn evidență tendințele ce se manifestă în dezvoltarea vieții sociale. Sociologia se prezintă, ca orice știință, unitară în laturile sale fundamentale. Latura teoretică și cea do cercetare directă a faptelor sînt indisolubil legate, una fără alta nu pot exista si nici nu se pot reduce una la cealaltă. Cercetarea practică a realității sociale și activitatea teoretică, de sinteză, se conjugă într-un tot unitar sub ambele aspecte. Lucrul acesta

acelor care au trăitgîndirii trecutului însă preluarea ei acea valorificare este

ri.

noastră — și sub un alt as- esențial : Școala Monogra-repre-Școală Sociologică

a fost

de dr. Mircea MÂCRJ

pus în evidență de mulți sociologi români din perioada interbelică și el merită pe deplin să fie valorificat.Este cunoscut că în deceniile trei și patru ale secolului nostru, gîndirea sociologică românească a cunoscut o deosebită efervescență. Sub presiunea realităților sociale, caracterizate în esență prin adîncirea antagonismelor sociale, prin accentuarea caracterului reacționar al regimului burghezo-moșieresc, și sub influența concepției marxiste, care s-a angajat consecvent într-o luptă fermă împotriva teoriilor idealiste, mulți sociologi nemarxiști nu numai că și-au lărgit sfera de preocupări, dar au trecut la 'considerente mai realiste în studierea și înfățișarea unor procese și fenomene sociale. Concretizate în puncte de vedere singulare sau complementare, conjunctive sau disjunctive, dezbaterile sociologice angajate în acea epocă s-au polarizat în jurul unor probleme majore privind situația din România, cum ar fi: structura economică, clasele sociale șl lupta de clasă, revoluția socială, problemele educației și învă- țămîntului, lupta împotriva teoriilor fasciste. Teme ca: progresul social, determinismul Istoric, cauzalitatea, legile dezvoltării sociale, raportul individ-societate, sociologia valorii, sociologia cunoașterii, sociologia ca știință cu obiect și metode de cercetare proprii, conceptul de social, problemele psihologiei sociale etc. ocupă — alături de cercetarea și monografierea satelor — un loc principal în gîndirea sociologică românească din această perioadă. P. Andrei, N, Petrescu, M. Ralea, D. Drăghicescu, V. Madgearu, St. Zeletin, Alex. Claudlan, V. Bărbat, G. Vlădescu-Răcoasa, H. H. Stahl, G. Em. Marica 'ș.a. au analizat asemenea probleme în numeroase conferințe, articole, studii și lucrări sociologice. Deși, în ansamblu, concepțiile lor sociologice prezintă limite și sub multe aspecte sînt inacceptabile din punct de vedere științific, ele conțin numeroase idei înaintate, apte de a fi preluate și fructificate.Completînd într-un chip activitatea practică a Școlii grafice de la București, unii acești gînditori au dezvoltat teoretică a sociologiei șl ausă stabilească în mod obiectiv, științific, raportul dintre teoretic și practic în acest domeniu. P. Andrei, de exemplu, pornind de la principiul conform căruia cunoașterea și explicarea realității sociale se realizează numai pe baza „unui material de fapte 
exacte", consideră că sociologia nu trebuie să rămînă la un material faptic individual, particular, ci să se ridice către esențial, general. în a- celași timp, el respinge si concepția potrivit căruia sociologia ar trebui să plutească în sfera generalului. a speculației, ignorînd materialul faptic concret, realitatea empirică. pozitivă. în opoziție cu empirismul sociologic și cu formalismul neokantian si încercînd să depășească unilateralitatea acestora. Petre Andrei va promova punctul de vedere — ce s-a impus și se impune — conform căruia „în cercetarea 
sociologică scoatem principiile din fenomene, pornim de la fapte con-

fericit Mono- dintre latura căutat

crete, trăite, experimentate, nu nu
mai aîndite. Orice știință în genere 
poate fi concretă prin materialul său, 
dar nici una nu se poate opri numai 
la un material de fapte, ci se ridica 
la principii și la legi generale" (Sociologia generală).Iată de ce consider că, în afară de activitatea de monografiere a satelor desfășurată de echipele studențești conduse de D. Guști și de opera acestuia, se impune a fi cercetată cu atenție și valorificată activitatea sociologilor citați mai sus. Lucrări cum sînt: „Filozofia valorii", „Probleme de sociologie", „Sociologia generală"— în care P. Andrei dezvoltă o concepție sociologică integralist-deter- ministă, bazată pe cunoaștere și experiență socială ; „Contribuții la știința societății" (M. Ralea) ; „Burghezia română, originea și rolul ei istoric" (St. Zeletin) ; „Principiile sociologiei comparate", „Primitivii" (N. Petrescu) și multe altele merită a fi— cu toate limitele și lipsurile lor — reeditate, firește, însoțite de studii introductive și aparat critic corespunzător, prin care cititorul să fie avizat asupra tuturor problemelor ce le ridică.Preluarea operei și activității lor trebuie să se facă în mod critic, științific. Principiul valorificării moștenirii sociologice nu trebuie nici stîn- jenit, printr-o atitudine dogmatică, închistată față de ceea ce este creație științifică, progresistă, dar nici considerat „nefondat și lipsit perspectivă" — cum s-a afirmat către unii.Cînd ne referim la sociologia mânească din perioada interbelică, nu trebuie să uităm nici faptul fundamental că a existat și o literatură sociologică marxistă. Deși reprezentanții săi nu s-au putut angaja în dezbateri cu tomuri și opere voluminoase, date fiind condițiile aspre ale ilegalității în care își desfășurau activitatea, ei au îndrumat gîndirea sociologică pe un făgaș științific. Partidul Comunist Român a fost forța socială principală ce s-a angajat într-o luptă continuă împotriva acelor teorii sociologice care cereau nunțarea la cunoașterea < ror principii, legi și rațiuni vorîte din realitatea socială. Prin activitatea partidului, rizase în jurul său elementele înaintate ale intelectualității, sociologiei burgheze i-a fost opus materialismul istoric, ca instrumentul științific de analiză a proceselor dezvoltării sociale. Reviste aflate sub influența partidului, cum au fost „Era nouă", „Cuvîntul liber", „Manifest!1, „Clopotul", „Șantier", „Reporter", „Korunk" ș.a. și-au luat ca sarcină — și în bună măsură au realizat-o — de a trata în mod științific problemele ideologice ale vremii, de a face o analiză aprofundată a realităților românești pe plan economic, filozofic, social și cultural.în concluzie, se poate, desigur, a- firma că patrimoniul sociologiei românești contemporane ar rămîne sărăcit dacă nu ar fi valorificată gîndirea sociologică marxistă, ca și gîndirea sociologică nemarxistă progresistă din trecut. O asemenea activitate, desfășurată cu consecvență și obiectivitate științifică, ar ajuta nu numai la înfățișarea tabloului real al sociologiei românești din perioada interbelică, dar și la dezvoltarea actuală a acestei impoitante discipline științifice.

de dero-

i re- orică- iz-care pola

e Feldmareșala : PATRIA — 9 ;
11.30 ; r ............................ ...........
REȘTI
18.30 ; 21.
O Pantoful 
BLICA — 
19 ; 21.
O Expresul 
Ryan : LU 
11 ; 13,30 ; 16 
VAL — “
18.30 ; 21.
• Drumul spre Saturn ; Sfîrșitul 
Saturnului ; MODERN — 9,30 ; 
13 : 16,30 ; 20.
a împușcături sub spînzurătoa- 
re : CAPITOL — B—16 în con
tinuare ; 18,30 ; 21.
• Strigătul : CENTRAL — 8,30 ; 
21.
o Aventura I CENTRAL — 11 ; 
13 30.
^ Noaptea: CENTRAL — 16;
18.30.
• Anna Karenina i LUMINA — 
9—17 în continuare ; 20.
O Aventurile lui Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joe Indianul : DOI
NA — 9 ; 12,15 ; 16 ; 19,30, GIU- 
LEȘTI — 15.30 ; 19, ARTA —
9—15,45 în continuare ; 19,15.
O Trei telegrame : CINEMATE
CA (bilete la casă) — 10 ; 12.30 ;
14.30.
O Fragil sălbatici : UNION —
15.30 ; 20,30, la 18 — filme d® 
animație.
O Alo, Japonia ! : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• Acuzatul : FLOREASCA — 
18,15 ; 20,30.
© Freddy, lovește tu întîlîî FLO
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16.
• Becket î VICTORIA — 9,30 ; 
13 ; 16,15 ; 20, FEROVIAR — 9,30 ; 
13 ; 16.30 ; 20.
• Hombre : RAHOVA — 15,30 ; 
18.
• Magazinul de pe Strada Mare î 
RAHOVA — 20,30.
• Un delict aproape perfect :
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 
15,45 ; 18 ; 20,30, MELODIA — 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30. FLAMURA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Profesioniștii : GRIVIȚA —
9.30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, AURO
RA — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 ;
20.30.
• Lustragiul : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 
20. COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
o Columna (ambele serii) : BUr 
ZE$TI — 15,30 ; 19, DRUMUL
SĂRII — 16 ; 19, COTROCENI —
15.30 ; 19.
• Vera Cruz : DACIA — 8.30—
16.30 în continuare ; 18,30 ; 20,45.
« Urletul lupilor : BUCEGI — 
9—13,30 în continuare ; 15.45 ;
18.15 ; 20,45.
• O lume nebună, nebună, ne
bună î UNIREA — 18.
• Marianna, agentul 0555 : UNI
REA — 15,30.
• Heidi : LIRA — 15.30.
0 O fată fericită : LIRA — 18 ; 
20,15.
• Judoka, agent secret: VOLGA
— 15,30 ; 17,45 ; 20,15.
0 Ziua în care vin peștii i VII
TORUL 15,30 ; 18.
• Giselle : VIITORUL — 20,30. 
0 Astă seară mă distrez î MIO
RIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18,15 ; 20,45, TOMIS — 9—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Căderea Imperiului Roman î 
MOȘILOR — 18.
0 Tandrețe : MOȘILOR — 15.30. 
O Topkapl t POPULAR — 18 ; 
20,30.
0 întoarcerea vrăjitorului : 
POPULAR — 15,30.
0 Trei copil „minune" : MUNCA
— 16 ; 18.
0 Casa noastră î MUNCA — 
0 Viva Maria i FLACĂRA
15.30 ; 18.
0 Superautomatul : FLACĂRA
— 20,30.
0 Planeta maimuțelor : CRÎN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Veșnicul întîrziat : PACEA — 
15,45 ; 18 ; 20,15.
• Orașul magic : FERENTARI — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Tarzan, omul-maimuță 
lui Tarzan : VITAN -* 18.
0 Maica Ioana a îngerilor î VI
TAN — 15,30.
O Valea albinelor : PROGRESUL
— 20,30.

0 Taffy și vînătorul l PROGRE
SUL — 15,30 ; 18.

14 ; 16,30 ; 19 ; 31,15, BUCU-
■ _ 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;

Cenușăresei : REPU- 
10 ; 12 ; 14.30 ; 17 ;

___ colonelului von
LUCEAFĂRUL — 3,30 ; 

’ 18,30 ; 21, FESTI-
8,30 ; 11 ; 13,30 ; .16 ;

(Urmare din pag. I)Este, cred, necesar ca, aducînd meritate elogii trecutului nostru eroic, să ne întrebăm în ce fel scriitorii pot extrage dintr-însul forța demiurgică integrată prezentului, aspirațiilor și proiectelor noastre de azi. Fiindcă exaltarea strămoșilor, cum de atîtea ori am înțeles din cuvîntul celui ce a prețuit ca nimeni altul valoarea acestui nobil sentiment — mă gîndesc la Eminescu — nu are sens decît în măsura în care nu ne leagă de lespezile lor venerate, ci ne dă tăria și încrederea de a fi oameni ai vremii noastre, făuritori ai unei istorii pe care nu ei o pot înfăptui în locul nostru. Altfel, un „paseism" nu totdeauna acoperind realități interioare, poate Ofili și compromite cele mai bune intenții.Dacă e să căutăm, acum, o lecție în trecut asupra căreia să medităm, cred că aceasta este lecția marii generații revoluționare pașoptiste, acea generație care, editînd pe cronicari și slăvind pe domnitori, a visat necontenit și a luptat pentru înfăptuirea României viitoare. Această generație eroică a venit în cultura română și în istoria , noastră cu o descoperire ce-i aparține, și pe care epoca veche, cronicarii și domnii de odinioară, nu o cunoscuseră : cu dimensiunea viitorului. Ceea ce deosebește pe Kogălniceanu, Bălcescu, Alecsandri, Bolintineanu, de Miron Costin, este o atitudine nouă în fața istoriei, specifică epocii lor, și anume, uimitoarea capacitate de a intui, în structurile prezentului pe care-l trăiau, germenii unei evoluții, unei structuri viitoare, posibile. în stare să ducă, prin realizare, la înfăptuirea idealurilor ce-i însuflețeau. Și odată descoperite aceste structuri posibile, odată fixate aceste idealuri, ei au pornit cu o energie neînfrîntă la catalizarea unei evoluții în stare să transforme. Ia un soroc neștiut încă, visul în realitate.Scriitorii și artiștii pașoptiști au descoperit forța de gravitație a viitorului, capacitatea lui de a scoate la suprafață energii sufletești și intelectuale nebănuite, de a-i „sorbi" din mijlocul unui prezent bicisnic și a-i înălța, ca oameni și creatori, la dimensiuni de eroi plutarhieni. Această generație, care trăia în viitor și pregătea viitorul, a descoperit și simțit trecutul ca pe un curent de înaltă tensiune ce-i străbătea galvanizîn- du-le voința de a lupta, de în acea „Românie viitoare". 1840 era un vis considerat himeric, dar care la 1859

cînd cei mai multi dintre ei erau încă în viață, a devenit realitate. Iz- bînda acestor visători lucizi este una din cele mai frumoase pagini din istoria noastră, și ar trebui cîndva repovestită la tensiunea cu care a fost trăită.La rîndul nostru, căutăm dimensiunile expresiei literare proprii patriotismului nostru socialist. Fiindcă această energie sufletească superioară, care este iubirea de patrie și de popor, are nevoie întotdeauna de un „angrenaj" concret de idealuri, aspirații, acțiuni, prin care să se realizeze șl fără de care riscă să devină fum de cuvinte. Nu se poate

a crede care la de uniiSi 1877,

PETRE ABRUDAN
în ultimii ani am vorbit puțin de expozițiile personale ale artiștilor, îmi reiau activitatea de critic de artă și de astă dată, cu ocazia retrospectivei pictorului ardelean Petre Abrudan. Printr-o expoziție trospectivă, cel ce pune se adresează publicului, strîngînd cariera lui întreagă ceea ce crede că-1 reprezintă mai bine. Descopăr, din catalogul expoziției, că Abrudan este o veche cunoștință a mea. Par- curgînd acest catalog, îngrijit făcut și bine prezentat, al retrospectivei sale, îmi reamintesc printre altele buna impresie pe care am a- vut-o vizitînd expoziția pe care Abrudan, cu un grup de artiști din Baia Mare, a organizat-o cu mulți ani București.De altfel, mi se pare racteristică

George OPRESCU

le- ex-din

numărul 18 în expoziție, este unul din cele mai reușite și mai frumoase. El esie daiat 1954, probabil unul din anii în care Abrudan ajunsese să se exprime complet și în care nu se simte nici o concesie făcută tendințelor moderniste, pe care le ghicim din cînd în cînd în pînzele de la sfârșitul catalogului.Un desen atît de sigur și de viguros se potrivește cu o culoare puternică, variată și tratată cu aceeași seriozitate cu care a fost tratat desenul. Acesta est® cazul lui Abrudan. Este sigur că șl coloritul preocupat tot atît mult ca și desenul șî i-a acordat o tot atît mare atenție.Ceea ce m-a surprins vizitînd această manifestare, prețioasă prin tăria convingerilor ce se desprind dintr-un a- semenea ansamblu, este că numele lui Abrudan l-am auzit pronunțat și l-am văzut publicat mult mai rar decît s-ar fi cuvenit, cînd era vorba de contribuția noastră la pictură. El este un pictor valoros, fără îndoială, și aceasta reso care chip

mișcările moderniste din artă. Bun desenator, excelent și sigur, iată impresia pe care o dă și expoziția actuală, prin faptul că, deși pictura sa prețuiește simplitatea și formele cit mai aproape de natură, reduse însă la esențial, desenul în trăsături precise, energice, totdeauna expresive, este poate însușirea cea mai izbitoare în lucrările sale. Acest interes acut pentru desen, adică pentru formă, se menține pînă în ultimul timp, cînd, cum vedem în expoziția de acum, încet, încet apare o sacrificare surprinzătoare uneori a volumelor. Dar această sinteză este îndeosebi evidentă numai la ceea ce artistul a produs în ultimii ani, și mă întreb dacă ea nu este în legătură cu evoluția spiritului și concepției sale de acum, adică exact o evoluție proprie, sau un element de simpatie a- dusă ultimelor mode în pictura noastră ? minez de de fetiță", cele două nul numit

sau ele cein-
dintre pînzele cele mad reușite, și comparativ „Puiul Tîrgului' „Toamna' : între diferența de emoție simțim este mare.Petre Abrudan sespiră din viața și peisajele înconjurătoare ale orașelor de provincie în care a trăit multă vreme; și are acest respect de adevăr, care este astăzi așa de prețuit în opera lui Ghiață. Este îndrăzneț în alegerea subiectelor, care sînt destul de variate. Grupul „Noi clădim o țară nouă" sau „Caterina, doamna noastră" sau frumosul „Dans țărănesc", presupun o libertate de expresie, o înțelegere în exprimarea unei mulțimi care se mișcă, pe care n-o în- tîlnim adesea la cei care-și mărginesc punctul de plecare în inspirație la viata satului.Totuși, subiectul pe care Abrudan mi se pare că-1 stăpînește cu mai multă forță în pictura din ultima vreme este portretul, sau reprezentarea figurilor într-un grup, cel cu dansatori, de pildă. Ca portret, capul de femeie, purtînd

1-a de că de
notă ca- activității el avea legături

inel ! de- ceea do- să lie convingerea să ne rămînă în de concluzie din a- articol.

în urmă la

de cercetări metalurgice-București : Specialiștii acestui institut, înInstitutul de cercetări metalurgice-București : Specialiștii acestui institut, în 
colaborare cu uzinele de specialitate din țară, elaborează noi tipuri de 
ojeluri superioare, necesare industriei constructoare de mașini. în fotografie : 

se face analiza probelor solide cu ajutorul microsondei electroniceFoto : Agerpres

® Opera Română : Triptic de balet
— 19.30.
® Teatrul de Operetă : Paganini
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L- Cara- 
giale" (sala Comedia) : Enigma O- 
tiliei — 19,30 ; (sala Studio) : Jocul 
adevărului — 19,30.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Sfintul Mitică Blajinu — 
20 ; (sala Teatrului de Comedie) : 
Victimele datoriei — 20.
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Echilibru fragil — 19,30 ; 
(sala Studio) : Viziuni flamande
— 20.
• Teatrul Mic : îngrijitorul — SO.'

11
® Teatrul Giuleștl : Meșterul Ms- 
nole — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Hora Domnițelor — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Andro- 
maca — 19.
• Teatrul evreiesc de stat: în
țelepții din Helem — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Hedda Gabler — 19,30.

• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca Ia Tănase 
— 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Varietăți pe portativ — 
19,30.
® Teatrul de estradă „Ion Vasl- 
lescu" (la Sala Palatului) : Festival 
la palat — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniuni! 
Generale a Sindicatelor: Selec- 
țluni ’68 — 20.
® Circul de stat : Rapsodia acro
batică — 19,30.

firmarea instantanee a promoției poetice din 1960, a Iui Nichita Stă- nescu, Ilie Constantin. Cezar Baltag, Grigore Hagiu. Ion Alexandru, Ana Blandiana și atiția alții, n-au fost tehnici „insolite" și încifrate. ci faptul că în poezia lor trăia tinerețea acestui popor, faptul 'că această poezie ne-a relevat. prin intermediul artei, o ipostază nouă a sufletului nostru, o prospețime, un avînt cuceritor.O altă trăsătură aș numi-o voința de continuă dezvoltare a vieții și orînduirii noastre socialiste. Nicolae Labiș a înțeles-o și definit-o cîndva ca „luptă cu inerția", de fapt

O

oJL ° Martistica
defini mitele sensul epocii literar-artistică adecvată. Aș vrea să subliniez însă ceea ce cred a constitui cîteva note distinctive ale noului patriotism în literatura si arta noastră.Esențial și definitoriu în literatura patriotică este sentimentul prezentului. capacitatea de a desprinde, din infinitezimalele vieții zilnice, „profilul de epocă" al timpului ne care-l trăim, „ritmul" lui propriu, cum ar fi zis Pirvan. Cîndva. cu a- proape un deceniu în urmă, poezia românească a trăit unul din momentele cruciale ale evoluției sale, o dată cu apariția unei generații presimțită de geniul lui Nicolae Labiș. Ceea ce a dus. de fapt, la a-

de unul singur, si în unui articol, conținutul patriotismului socialist noastre, care-și cere expresiali- și al o luptă pentru afirmarea Idealului nou, comunist, ce constituie astăzi însăși axa patriotismului nostru. Dacă generația de scriitori pașoptistă, ti’ăind într-un prezent grevat de o conjunctură social-politică apăsătoare, și-a proiectat visul în viitor, singurul care-i putea îndreptăți speranța, în schimb artiștii de astăzi se simt angajați cu întreaga ființă într-un vast și dinamic proces de făurire a prezentului socialist al patriei, simt necesitatea de a depista și elimina dintr-însul tot ceea ce contrazice concepția noastră marxist- leninistă despre societatea umană. Intre ceea ce este idealul și realitatea, raportul nu mai e orizontal- istoric, ci vertical, și indiferent dacă-și plasează narațiunea într-un azi deschis, ori într-un „ieri", apare limpede că la originea unor opere

și aceasta o a lui Abrudan, foarte adesea cu domeniul tehnicii, co- laborînd cu o fabrică sau o întreprindere dustrială oarecare, fiind acela care le sena modelele, < ce-i dădea astfel o posibilitate favorabilă de a exercita desenul, calitate ce pierduse din prestigiul ce înconjura
Exa- pildă „Caoul și mai ales de băieți, u- „lonuț a Pe- care mi se pare

El □ O
se află acest sentî- nu ignoră și unele ale prezentului,de mare valoare ment nou, care aspecte negative voind totodată ferm să contribuie Ia acea înălțare în contemporaneitate. Această voință de perfecționare, care implică atașament profund, sinceritate și curaj, definește în primul rînd patriotismul nostru. Căci latura eroică a epocii noastre și sublimul ei nu se epuizează în marile momente, ci acestea împlinirea prin al construcției o bătălie de .drepturile omului la bucuriile vieții, pentru descoperirea și consolidarea

își găsesc sensul și efortul, atît de eroic, de fiecare zi. Este fiecare clipă pentru

® Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Papuciada__17 ;
(sala din str. Academiei) : A fugit 
un tren — 17.

unui nou echilibru al ființei umane, pentru un nou sens al istoriei universale. Că acest sentiment poate genera pagini de mare valoare în literatura noastră, ne-o dovedesc opere ca Intrusul, romanul lui Marin Preda, pentru a aminti acum un singur exemplu.Această mare bătălie în care sîn- tem angajați, decurge firesc și este orientată de concepția noastră definitorie despre lume și viață, despre om. Motiv pentru care și patriotismul ne apare indisolubil legat, astăzi, de marxism-leninism — si declamând cu patos Scrisoarea III, vibrînd la lectura lui Bălcescu, împlinim dimensiunea interioară a propriei noastre ființe, ca pe un ideal personal, ca ne un imperativ categoric al propriei conștiințe — de marile obiective constructive ale epocii noastre, de

noul mi se pare Lovinescu Anghel în Al. Voitin Paul
sentiment despre a fi dramaturgia, în Petru Rareș, Săptămîna pati- în Procesul Ho-Everac înne apar ca asupra „duratei" Iancu niște noas-

gîndirea politică generatoare de nou a Partidului Comunist Român. Căci această politică stă la temelia marelui progres material șl spiritual al patriei noastre.Aș aminti și noul nostru sentiment al istoriei, redescoperirea. într-o lumină proprie epocii actuale. în lumina concepției materialist dialectice. a trecutului, pe toate planurile sale. Și aici, mai mult decît orice alt sector al literaturii actuale, aceea care a reușit să cristalizeze în creații durabile trecut Horia Paul milor,ria sau Ia Hălmagîu gînditori tre istorice, de pe poziții în care ușordescoperim experiența personală a istoriei ce este, fecundînd viziunea a- supra istoriei ce a fost. Dacă Săptă- mîna patimilor reprezintă o creație de excepție, cum cred, este pentru că reușește tocmai această joncțiune dintre „istoric" si „contemporan", permițîndu-ne să înțelegem, prin intermediul trecutului, măreția prezentului, dimensiunea lui de istorie vie.O altă notă distinctivă a patriotismului nostru o constituie, fără îndoială, dimensiunea lui internaționa- listă. Adevăratul patriotism dezvoltă sentimentul comuniunii cu întreaga colectivitate umană, creează simțul solidarității întru aceleași idealuri, progresiste, de libertate și democrație. Patriotismul autentic include și a- firmă sentimentul frăției cu toate țările socialiste, cu toate forțele progresiste și democratice din întreaga lume, cu mișcarea antiimperialistă, fapt care își găsește expresia în o- pere de mare valoare artistică.Sentiment etern uman și tradiție vie a culturii noastre, patriotismul înseamnă în aceeași măsură, în fiecare epocă, un conținut complex și concret-istoric. Așa' cum se înfățișează astăzi, acest sentiment constituie una din coordonatele majore ale culturii noastre. Este de datoria noastră să-l trăim și să-1 reprezentăm în dimensiunile sale socialiste, pe măsura epocii, a marilor înfăptuiri ale poporului nostru, înfăptuiri care au dat o nouă înfățișare, un nou prestigiu patriei îndrăgita — România.

t V

Programul I

17,30 — Telex TV.
17,35 — Lumea copiilor : „Steluța 

năzdrăvană".
18.05 — „Mult e dulce șl frumoasă"

— emisiune de limbă ro
mână — realizată de Sorin 
Stati.

18,SO — Pentru școlari : Să ne cu
noaștem patria. „De-a lun
gul Dîmboviței".

19,00 — Telejurnalul de seară. — 
Buletinul meteorologic.

19,40 — „Cununlța griului" — film 
realizat, de Studioul de 
Televiziune.

30,00 — Tele-enclclopedla.
21,00 — Un invitat pe săptămfnă : 

Constantin Drăghici.
21,20 — Filmul serial : „Sfîntul* — 

„Cumpăna justiției".
22.15 — „Muzică... la zero grade"

— emisiune muzical-dls- 
tractivă.

23,00 — Telejurnalul de noapte.
23.15 — închiderea emisiunii pro

gramului I.

Programul II

20,00 — Telex TV.
20,05 — Muzică ușoară. Formația 

de coarde Ion Callstrache.
Desene animate : „Poveste 
pentru mari și mici".

20,45 — Recitalul de sîmbătă seara. 
Baritonul Ion Budolu, pia
nistul Ferdinand Weiss, 
balerinii Magdalena Popa 
și Dan Moise.

21.30 — Bis pe 16 mm -
Roman-foileton : „Forsyte 
Saga" (XIX).
închiderea emisiunii pro
gramului II.
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lași — nou sediu al chimiei. Pe Bahlui s-au. strămutat profilurile Săvineștilor

reportaj de Paul ANGHEL

UN HECTAR AL FOSTEI

de în-

Retorte ale vieții. La Fabrica de antibiotice a intrat în funcțiune o noua 
secție — antibiotice de sinteză Fotografii: Gh. Vințilă

DIN CRONICA 
MARILOR REALIZĂRI 
ALE SOCIALISMULUI

INDRIE INEDITĂ IA SUL UI

Ar fi trebuit să pornim de la o definiție a Iașilor. Ar fi trebuit să spunem că Iașii sînt așezați, ca și Roma, pe șapte coline ; că numele orașului e latin sau dacic, pe cît se pare, că la Iași se află casa în care șl-a scris Psaltirea Dosoftei, că aici se află teiul lui Eminescu, bojdeuca lui Creangă, mormintele iui Kogălniceanu, Ibrăileanu, Topîrceanu, sania lui Cuza, bastonul lui Conachi, ceasornicul de voiaj al lui Alecsandri, că ulițele îl amintesc pe Sadoveanu, că Golia îl amintește pe Cantemir, că anuala cădere a frunzelor și a castanelor sună ca în Ionel Teodoreanu, că biserica sfîntul Neculai Domnesc îl a- mintește pe Ștefan cel Mare, că... e mai bine să nu calci în lutul Iașilor decît să profana >i un nume sau o amintire. Ce trebuie a,» reții, păstrîndu-te într-o cucernică rezervă, este sentimentul Iașilor, acel sentiment de ocrotire gratuită și deci perfect inutilă. Important era deci cîndva, purtînd acest sentiment, să exclami o clipă : „Oh, Iașii 1“ — și să pleci. Așa au plecat de acolo „Junimea", „Convorbirile literare", așa au zburat de acolo „stoluri-stoluri" de artiști, savanți, scriitori, așa au rămas multă vreme acolo (în aceeași stare) uliți, case, noroaie, tei, castani, „casa bunicilor", cimitirul „Eternitatea". Toate acestea, cu o doză de mîndrie, cu foarte mult regret și mîndrie, cu un regret care se cheamă melancolie, cu o mîndrie ulcerată pînă la o- fensă, cu o neputință care era sinonimă cu fatalitatea, cu un lirism care însemna poezie bună, vin bun, cafea bună, cu un umor . subțire și tandru care ducea la persiflare, la anecdotă, la epigramă, niciciim la protest, cu un protest grav și cotropitor care amintea traiul mizer al populației muncitoare și care azi ne evocă luptele munci- ireștl, toate acestea — într-un dozaj foarte original și foarte liber, pe gustul fiecăruia ! — toate acestea compun sentimentul Iașilor, al Iașilor de odinioară...Orice ar face călătorul sau pelerinul sau — hai să-i spunem turistul 1, orice ar face, orice ar încerca să facă, omul pornit spre orașul de pe dealurile Bahluiului nu se poate nicicum desprinde din mrejele a- cestui sentiment. E un sentiment cultural sau poate o prejudecată. Oricum, puține orașe te înzestrează la plecare cu o asemenea imagine care operează asupra ta necontenit, puține orașe te îmbie la o asemenea confruntare retrospectivă, puține orașe te invită să te cerți, mental sau la fața locului, cu propria lor imagine, pe care chiar ele ți-au dăruit-o cîndva.Este și cazul nostru, iar în acest caz, reîntoarcerea la Iași a debutat cu o ceartă în care n-a intrat nici un dram de pitoresc moldovean.
★— Ar trebui să isprăviți cu „cetatea le- șilor", cu „bătrînul nostru Ieși", cu „admirabilul tîrg al Ieșilor", cu „romantica și parfumata așezare care ne evocă nu știu ce", cu „bunul nostru Ieși", cu „caldul nostru Ieși", cu „dragul nostru Ieși" etc. Toate acestea sînt clișee de reporter și, vă jur, sînt absolut convins, veți începe reportajul dv. cu ele.— Voi începe reportajul cu cuvintele dv.— Imposibil.— De ce 7— Fiindcă am să vă spun cîteva lucruri tari. Cîteva lucruri pe care precis nu le veți publica. Fiindcă nu le rabdă hîrtîa sau, dacă vreți, urechile ieșenilor.— începeți. Totuși nu cumva sînteți ieșean 7— Ba, da ! Tocmai de aceea !... în primul rînd o eroare fundamentală : frumusețea lașului. Exagerare !... Ați scris 7 E o exagerare de poeți, apoi de reporteri care , sînt niște poeți mediocri. O iluzie care s-a acreditat și în care au crezut, pînă la urmă, chiar și ieșenii (la paroxism). Dar orașul acesta nu e frumos, nu e frumos la modul obișnuit, frumusețea Iașilor a creat-o catastrofa. Da, catastrofele suprapuse absurd în timp. La o întîlnire cu Nenorocirea s-a născut „tîrgul Ieșilor". E așezat pe șapte coline, ca și Roma, e drept, dar pe șapte coline de lut. Pe vale curge nu Ti- brul, ci Bahluiul. Bahluiul e o mlaștină — discutăm la prezentul istoric ! — sugrumată între dealuri de lut. Singurul material de construcție era lutul, dar nu lutul prelucrat în Chaldeea sau Ia Sumer, ci lutul muiat cu apă, amestecat cu pleavă și lipit pe nuiele...— Dar bisericile, palatele, curțile domnești 7 Acestea abundă !— Mă voi referi și la ele. Asemenea monumente nu pot compune Un oraș, în înțelesul modern al cuvîntului (în înțelesul iui Le Corbusier sau Niemeyer, dacă vreți !), asemenea monumente pot organiza desigur un centru arheologic sau artistic, un vast parc urban în care edificiul vechi pune ici-colo accente prețioase, de artă. Dar în rest 7... Cîndva cocioabele erau date într-o noapte pîrjolului sau erau luate de ape. Dispăreau Iașii 7... Ași, de unde ! Primăvara, mii de căsuțe, albe și curate, încondeiate cu zugrăveli la uși și ferești, arătau ca ouăle de paște, printre zarzări înfloriți. Ca o compensație deci, frivolitatea din primăvară și toamnă a peisajului. Nu a oamenilor, care erau niște nostalgici, ci a naturii...— Ați zugrăvit un peisaj de secol XVI, după o gravură care mi-e cunoscută, și care se află, după cîte știu, în colecția arhivelor statului de la Mînăstirea Golia...— Iarăși o interpretare livrescă ! Dv. re- sînteți incorigibili. Nu, stimate to- am exagerat desigur, arn exagerat pedagogic, dar am examinat abia parte din dificultățile de început porterii varășe, în chip o mică . ale construcției urbanistice la Iași. N-am vrut să facem numai un muzeu, ci un oraș viu, un mare oraș industrial-cultural, conform cu exigentele epocii noastre socialiste,

conform cu planurile de renaștere a tuturor orașelor și așezărilor noastre, planuri trasate de partid șl urmărite cu o grijă specială de conducerea partidului nostru, etapă cu etapă. în această perspectivă — viitorul lașului este deosebit. Dar ce să nu-mi arunc ochii în viitorul depărtat, cînd Ia Iași era obiceiul să-ți arunci ochii în trecutul îndepărtat, cît mai departe de azi, cît mai dincolo de ieri, cît mai adînc în Istorie, cît mai spre marginile timpului... Da, trebuie s-o recunoașteți, lașul era un sediu al paseismului, un venerabil sediu, din care — examinîndu-se bine exponatele — multe lucruri sînt recuperabile, de real folos. Ce trebuia să facem în chip obligatoriu 7, A trebuit, ici- colo, în proporții de masă chiar, să mai clintim din loc acest paseism, inerția, melancolia veche a stagnării, ca să facem loc industriei, această temelie de oțel și beton care a asigurat renașterea lașului. Priviți-o 1 Priviți industriile lașului 1Ați realizat, desigur, că discuția se purta la D.S.A.P.C., că aveam în față un arhitect, unul dintre edilii de azi ai orașului, că mă aflam în față cu zeci de machete și cu hectare de planuri trasate pe hîrtie, că toate cele spuse mai sus, consemnate fidel de reporter, veneau din partea unui om care iubea din toată ființa lașul, „bă- trînul tîrg al Ieșilor".— Ce să vă spun în plus, a încheiat d-sa, foarte supărat. Hîrtiile sînt poate mai greu de crezut. Luați valea Bahluiului, de la un capăt la altul, și bateți-o cu pasul 1 ’Din somptuosul Palat al Culturii, vechi edificiu în stil flamboiant, unde sînt găzduite, la mansardă, birourile D.S.A.P.C., panorama lașului industrial se deschidea vast, ușor voalat în ceață. Ceața anotimpului 7 Mai curînd ceața fumului industrial. Adevărata imagine trebuia examinată de la sol. Am pășit.
PE SOLUL DE BETON

Subtitlul nostru șochează, șochează ca șl realitatea insolită a betonului turnat cîndva pe fundul unei mlaștini, sau a oțelului, a crengilor de oțel crescute abundent, ca o vegetație palustră, pe valea Bahluiului, de- semnînd profilul viitoarelor clădiri industriale sau civile. Dar aceasta a fost acum aproape zece ani. La sfîrșitul unei prime etape de urbanizare, prin 1965, edilii raportau cu mîndrie că circa o treime din populația lașului s-a mutat în blocuri noi. Oriunde, pe orice meridian al lumii am comunica această cifră, efectul ar fi apreciabil, oricum admirativ, admirativ mai ales dacă se ia în considerare reperul inițial: valea Bahluiului.Am precizat că această vale nu e nici a Tibrului, nici a rîului Arno. Lipsesc palatele Medicisilor sau ale papilor, lipsesc construcțiile lui Bramante, Brunelleschi sau Paladio, deși Trei Ierarhii, Golia, Galata, Cetățuia puneau odinioară un surprinzător accent de artă peste vechile coline, împrejmuite cu oglinzi lacustre. Accentul de artă a devenit acum priveliște, priveliște urbană. Bahluiul are cheiuri, ca și Dîmbovița, flancate cu esplanade de blocuri între care, legate ca verigile unui lanț, articulate ca o coloană vertebrală — uzinele.Mi se va explica, cu aceeași nerăbdare specifică ieșeanului de azi, că și aceste uzine au apărut și au crescut în timp, exact în aceeași perioadă de circa zece ani. Este foarte exact. Dar au apărut într-un timp record, într-un timp specific nu numai lașului, ci întregii economii naționale, în cadrul căreia ritmul de dezvoltare al acestui municipiu a atins un procent foarte ridicat. ritmul anual al creșterii producției industriale la Iași reprezentînd 14,5 la sută.Poate că cifrele spun puțin, ca și planurile arhitecților cînd nu sînt desfășurate la scara reală, pe sol. Dar iată că la sfîrșitul anului 1968 lașul a numărat 36 unități industriale, față de numai 19 cite erau în 1950, față de nnmai trei mai importante (Atelierele Nicolina, fabrica „Țesătura" — Socola, fabrica „Textila"-Co- pou), cite erau prin anii 1938—1940. Cititorul , grăbit poate sări peste asemenea cifre, nedescifrîndu-le ușor, totuși sîntem o- bligați a consemna că față de anul 1965, volumul de investiții din 1963 a crescut la Iași de 2,4 ori, an cînd a depășit valoarea de 1,5 miliarde lei. Ritm de creștere ?... Ca să revenim la un exemplu concret, notez că o investiție de peste un miliard lei înseamnă astăzi la Iași o singură uzină, una din uzinele orașului, cea mai nouă, la care ne vom opri desigur, uzina de fibre și fire sintetice care va intra funcțiune.Pentru a aprecia așa cum acest avînt industrial ar trebui năm, cu atenție, parametrii acestei creșteri. Am putea examina astfel structura investițiilor sau repartiția pe ramuri, creșterea și rentabilitatea spațiului industrial, raportul dintre creșterea populației ocupate în industrie și volumul producției pe cap de locuitor etc. Studiind aceste serii de tabele și grafice un statistician sau un economist ar putea desprinde semnificații pilduitoare nu numai privind dezvoltarea acestui oraș, ci privind structura și sensurile înseși ale dezvoltării noastre industriale în anii socialismului.Ca reporter ne-a interesat mai ales altceva. Ne-a interesat procesul de desprin-

curînd înse cuvine să exami-
/

dere din particularitățile regionale și de aliniere la exigențele producției industriala contemporane, proces social și de psihologie colectivă în care omul îsi însușește măsurile mari de dăruire, pricepere, disciplină, ritm ale muncii în industrie, măsuri care se pot aprecia cu strictețe în valoarea produsului finit. Ce oferea lașul, în urmă cu zece ani. economiei noastre naționale și exportului românesc 7 Ce oferă azi 7 Ce sînt și cit reprezintă aceste produse 7

Examinînd tabelele statistice îți atrag a- tenția cîteva date care au caracter de surpriză. Ritmurile de dezvoltare cele mai accelerate le dețin la Iași două ramuri absolut noi — chimia și metalurgia, care au deținut în anul 1968, din totalul valoric al producției pe municipiu, 17,3 la sută 'și 16,7 la sută, urmate de ramura energiei electrice, a industriei ușoare, care au indici apropiați. încă un fapt : producția unor fabrici ieșene deține o pondere însemnată în ansamblul producției naționale, o pondere care s-ar cuveni reținută de cititor pentru a-1 ajuta să răstoarne imaginea sa asupra lașului tradițional. Știați, astfel, că producția ieșeană de tricotaje de bumbac reprezintă 28,3 la sută din producția pe țară ? Că producția de ulei comestibil reprezintă 23,5 Ia sută, producția de țevi de oțel — 18,1 la sută, că mobila, țesăturile, mătasea, medicamentele etc. reprezintă însemnate procente din ansamblul producției noastre naționale ? Un alt fapt: cantități însemnate din produsele uzinelor și fabricilor ieșene sînt destinate exportului. Aproape 70 la sută din mobilă, peste 30 la sută" din produsele din mase plastice, 21 la sută din producția de antibiotice, 20 la sută din producția de ulei. 17 la sută din țesături etc., fapt care vorbește despre competitivitatea mărfurilor ieșene, despre inteligența industrială creatoare a lașului.Fiind așa, vom trage o primă concluzie de psihologie socială : provincialismul industrial al lașului a fost lichidat. A fost aruncată peste bord, ca infirmitate, stagnarea. A fost alungată din conștiințe inerția, iar în locul său s-a instalat un alt sentiment — mîndria și responsabilitatea fată de dezvoltarea creației industriale.Problemele muncii industriale Ia Iași 7 Aceleași, ca pretutindeni în țară. Și aici complexul de inferioritate a fost lichidat, particularitățile regionale au dispărut sau sînt pe cale să dispară, acel mai șăzi o leacă fiind înlocuit cu ambiția, chiverniseala gospodărească, pasiunea realizărilor mari. Nu vom exagera, desigur, nici în sensul contrar. S-ar putea ca, ajuns într-o fabrică sau într-o uzină ieșeană, primul lucru pe care să ți-1 ofere gazdele să fie tocmai invitația de a te așeza, dar, peste asta, peste ceea ce înseamnă ospitalitatea moldovenească, peste un anume ralenti al gestului și al vorbirii, veți descoperi ritmul, ritmul ordonat și perseverent al muncii, un ritm care, prin indicii lui, se aliniază cu mîndrie marelui nostru ritm național de muncă și creație, specific epocii socialiste.Discutînd cu mai multi specialiști din u- 

zînele le/ene — uzina metalurgică, fabrica de mase plastice, fabrica „Tricotajul" etc. — despre secretele acestui ritm, unul dintre ei mi-a dat un răspuns semnificativ :— Să nu absolutizăm pe linie psihologică, acest ritm are și o foarte strictă bază materială. Majoritatea absolută a uzinelor și fabricilor ieșene sînt dotate cu tehnică la zi. Este o tehnică pretențioasă, o tehnică ce obligă. Intrați. spre exemplu, la țesătoria de mătase „Victoria" sau la uzina de fire și fibre sintetice 1

i

MLAȘTINI PRODUCE

MILIOANE DE LEI

Țesătoria de mătase „Victoria" se află în prelungirea fabricii „Tricotajul", despre care am scris amplu acum patru ani. Pe atunci, „Tricotajul" abia intra în probe tehnologice, iar „Victoria" nu exista. Recapi- tulînd dezvoltarea, în numai patru ani, voi spune că „Tricotajul" deține azi 28,3 la sută din producția de tricotaje de bumbac pe tară, iar „Victoria" se află în probe tehnologice, cu hala de țesătorie în producție. Exterior, clădirea e la roșu, ici-colo aspecte de șantier. Zidurile miros încă a proaspăt, vopseaua încă nu s-a uscat. Dar producția a început.Ce poate fi nou într-o țesătorie 7, vă veți întreba. Cel puțin cîteva industrii nu-și pot modifica, decît aparent, tiparul tradițional, iar printre ele — industria ceramică, țesătoriile, industria producătoare de pîine. Marele agregat de morărit și panificație de pe aceeași vale a Bahluiului, care macină 220 tone grîu și produce 60 tone pîine și 32 tone biscuiți în 24 de ore, nu este în fond mai mult decît o gigantică moară și o gigantică brutărie (plus patiserie) automatizate, dirijate de la tablouri de comandă. Grîul din hambarele ermetic închise devine pîine sau biscuiți, sau paste făinoase, la o simplă apăsare de butoane, deși schema de producție — foarte schematizată 1 — e aceeași că și la vechea moară sau ca în cuptorul de la domiciliul gospodinei.Revenind Ia mătase, la țesătoria „Victoria" domină războaiele de țesut, piesa principală din întreg ansamblul industrial fiind hala războaielor, o hală de 10 000 metri pă- trați, un hectar din fostele mlaștini ale Bahluiului. Numai în prima etană. acest spațiu industrial va produce 10 milioane m.p. țesături mătase, iar în a doua etapă, după 1970, circa 20 milioane m.p. țesături, cîte 2 000 pe metru pătrat de hală într-un singur an. O producție excepțională pentru acest pămînt cîndva nefertil, un pămînt în care nici inul, nici cînepa nu prindeau rădăcină.Am simplificat, excesiv poate, pentru a înțelege valoarea unui metru pătrat pe va

lea Bahluiului, fiindcă — deși aceasta este suprafața țesătorlei propriu-zise — nu pot fi excluse suprafețele celorlalte secții, pre- parație și finisaj, fără de care firul de mătase nu se țese și nu devine val de mătase colorat și superb. De reținut, în toate cele trei secții, dotarea tehnică excepțională, cu utilaje din țară și din import, ceea ce înseamnă înalta tehnicitate a procesului de producție. Prezentîndu-mi mașinile, directorul fabricii, ing. Iosif Teodor, îmi spune că în secția de preparație se folosesc, pentru întîia oară în țară,.mașini de nevedit care înlocuiesc munca a zece muncitoare, iar în țesătorie există un mare număr de războaie dotate cu dispozitive unifil, care asigură o productivitate mare, o calitate ireproșabilă, economie de spațiu și muncă.— Acestea sînt mașinile, dar oamenii 7— Oamenii, ne informează gazda, parcurg în prezent etapa de școlarizare și adaptare la aceste mașini. E un colectiv foarte tînăr, media de vîrstă sub 30 de ani, provenit din școlile profesionale de specialitate, calificat în întreprinderi similare — la București, Cisnădie, Sighișoara — sau la cursurile scurte de calificare la locul de muncă. Exigențele producției sînt stricte, contează nu numai priceperea, dar și disciplina, cei circa 2000 de muncitori pe care îi vom avea în etapa finală trebuie să formeze un colectiv de elită care să stăpîneas- că bine această tehnică, asigurînd o producție de foarte bună calitate. Din acest punct de vedere n-avem deosebite emoții — precizează gazda. Ați vizitat „Tricotajul, ați văzut cît de bine lucrează colectivul vecin, care e la fel de tînăr ca al nostru. La fel de repede se vor acomoda .cu tehnica nouă și ceilalți vecini, de peste drum, de la uzina de fire șl fibre sintetice, care sînt tot la început.
★Ml s-a părut că Săvinești! s-au mutat la Iași, iar acest simplu fapt ar fi fost o îndeajuns de plăcută surpriză. Surpriză — fiindcă acum patru ani spațiul pe care se află uzina de fire și fibre sintetice era gol, surpriză — fiindcă profilurile industriale ale Săvineștilor le știam bine consolidate pe Bistrița, surpriză — fiindcă mulți dintre oamenii de-aici, de la directorul acestei uzine, pînă la ingineri și operatori chimiști. provin de la Săvinești.— De fapt uzina noastră diferă — precizează ing. Ion Staicu, directorul acestei unități — e prima de acest fel din țară care va produce în etapa I 10 000 tone fibre poliesterice anual, materie primă pentru tergalul românesc, adică pentru TEROM, o nouă marcă pe piața internă și internațională.— Care sînt, în privința efortului, în privința ritmului de construcție, în privința valorii producției, diferențele față de Săvinești 7— S-o pornim de la temelii 1 Am săpat în mlaștină, într-un pămînt care a dat rău de furcă muncitorilor constructori. Dar constructorii și-au făcut exemplar datoria, uzina e în avans cu aproape trei luni fațăprevederile cincinalului, deși lucrările început abia acum doi ani. Dezavanta- locului a fost compensat prin avanta- oamenilor, care sînt tot moldoveni, iar deasupra ieșeni. Iată deci cum au lu-

de au jul julPe ....... ____ ____ _________...crat ieșenii ! A intervenit apoi avantajul de experiență al celor de la Săvinești, al specialiștilor, care s-au străduit să asigure bune raporturi cu firmele furnizoare, pentru ca primirea și montarea agregatelor să se desfășoare după graficele modificate, în termen mai scurt. încă un avantaj, cu care s-ar fi cuvenit să încep, dar încheind e același lucru — sprijinul neprecupețit al organelor municipale și județene de partid. De fapt este vorba despre un avantaj, esențial, care funcționează oriunde la noi, despre forța istorică și socială care poartă numele socialism, forță istorică la cîrma căreia stă partidul. Uzina noastră este doar unul dintre nenumăratele obiective ale vastului plan de industrializare și, din acest punct de vedere, a fost și este copilul nostru răsfățat. îl așteptăm acum să spună „a" 1, prima silabă, prima șarjă.— Cît costă acest a 7— Un miliard de lei.„ Sînteți gata să scoateți un a de uimire, nu 7 Ei bine, valoarea producției globale reprezintă 1,8 miliarde anual. La capacitatea totală uzina va produce 10 000 tone fibre sintetice pe an, după cum v-am spus, ceea ce în mărfuri înseamnă circa 30 milioane costume de damă sau 9,5 milioane costume bărbătești, echlvalînd cu lîna a 3 milioane de oi.Pe harta chimici românești a apărut deci o unitate nouă. Ea s-a legat cu Săvinești și Borzești prin experiența oamenilor, ea se va lega cu Brazi prin materia primă provenind de acolo, produsă în țară t.ot pentru întîia oară. Prin această uzină, lașul intră, la modul major, în marele circuit al chimiei românești.— Ce perspective deschide uzina cercetării științifice 7— E o întrebare la care va trebui să răspundă știința ieșeană. Ea răspunde în primul rînd prin cadre, iar apoi prin soluții.Din valea uzinelor și pînă la marele centru universitar e doar un pas. L-am făcut.
RACORD ȘTIINȚIFIC
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...Șî, dintr-o dată, unghiul asupra. „__________ Văi!uzinelor s-a schimbat. Sîntem sus, pe Co- 

pou. De aici, lașul trimite peste văi inteligență, inteligență de înaltă calificare, un produs prețios, un produs neprețuit, un produs cu țîșnire arteziană la Iași, chiar într-o vreme cînd orașul nu era decît „dulcele tîrg al Ieșilor", cînd la Iași nu existau nici universitate, nici politehnică, nici industrie, Inteligența era, ca să spunem așa, un lux la îndemîna oricui, fiindcă dacă Diogene viețuia într-un butoi, apoi Creangă nu s-a răsfățat mai mult într-o bojdeucă, și nici ceilalți scriitori, savanți, artiști, oameni de cultură care, îndurîrid la vremea lor o existență precară, s-au cheltuit cu generozitate, cu o generozitate specific ieșeană, pentru binele obștesc, pentru progresul țării.Epoca noastră a imprimat acestei însușiri native un avînt cu adevărat artezian. Dacă termenul de cetate supără urechea de azi a ieșeanului, prin abuz istoric, am putea înlocui cuvîntul printr-un altul, mai nou, să spunem uzină, sau uzine, numind deci universitatea, politehnica si celelalte instituții de învățămînt superior uzine ale inteligentei științifice românești.tnvățămîntul superior ieșean numără azi 23 000 studenți, reprezentînd o cifră egală cu aceea pe întreaga țară în anul 1938, și cu 3 500 mai mult decît în anul 1965. Intre anii 1965—1968, lașul a trimis tării nu mai puțin de 4069 profesori, 3200 ingineri de diferite specialități, 803 medici, 846 ingineri agronomi, 125 oameni de artă. lașul universitar dăruiește țării demni purtători și continuatori ai științei și culturii ieșene, a căror faimă e recunoscută în tară și peste hotare.Cum se trăiește, cum se învață în marele oraș universitar 7 Acest orășel al studenților a crescut an de an, 12 500 de studenți locuiesc în cămine, 13 000 iau masa la cantine, Copoul a devenit într-un fel neîncăpător, astfel încît în ultimii ani s-a născut un nou cartier studențesc, în Tătărași, aproape de marea vale industrială. Este racordul imediat, de nemijlocită vecinătate între lașul universitar și lașul industrial, un racord desigur superficial, de vreme ce legăturile învățămîntului cu producția sînt mal profunde.Cine vizitează laboratoarele institutelor ieșene, de la fizică și chimie teoretică pînă la seria nesfîrșită de laboratoare ale politehnicii, institutelor de construcții, agronomic, medico-farmaceutic ș.a.m.d., nu se poate să nu remarce cît de strict este concepută legătura între învățămînt și dezvoltarea concretă a civilizației noastre, între teorie — ca să spunem așa — și practica efectivă a construcției socialiste în industrie, agricultură, sănătate publică, cultură, acele domenii unde se hotărăște mersul nostru înainte. Am văzut, astfel, la universitate, în laboratorul unei catedre de chimie' industrială, instalații industriale complexe reproduse în mic, identice cu acelea de la Borzești, Brazi sau Turnu Măgurele, unde studenții experimentau, în pas cu producția, diferite procedee tehnologice al căror rezultat urma să se repercuteze în producție, la scara mare.Pentru a face încă un racord, tot la scara mare, voi spune că cele mal multe facultăți cu profil tehnic — nu Ie omit pe celelalte, cu alt profil — au în tematica cercetării științifice probleme dintre cele mai actuale ale uzinelor sau șantierelor noastre, probleme care constituie adesea obiect de contract între și solicitanții din institutul de învățămînt Iași sau din restul tării.
★la Palatul Culturii, traM-am reîntorscînd pe lîngă Trei Ierarhi, trecînd pe lîngă statuia ecvestră a lui Stefan Voievod, cu un sentiment de satisfacție și mîndrie pe care țineam să-l împărtășesc tuturor, inclusiv cititorilor acestor rînduri.M-am reîntîlnit cu edilii de la început. (Nu, nu sînt numai cei de la D.S.A.P.C., mal sînt și alți edili, fiindcă îi socotesc edili pe toți acei care se gîndesc la destinul lașului și luptă ca acest destin nou să se împlinească).— Mi-ati răsturnat imaginea tradițională despre Iași, le-am spus. Am acum o altă imagine, vreau să plec cu ea.— Nu se poate, au sărit ei alarmați. N-avem voie să vă lăsăm să plecați cu această imagine.— Vreți s-o răsturnați din nou 7 1— Desigur, de ce nu 7... Dacă lașul de ieri ne-a mîhnit ca o fatalitate, lașul de azi, lașul acesta frumos de azi ne nemulțumește — trebuie s-o spunem deschis — prin ce-ar putfa da dacă ar fi și mai frumos. A devenit, e drept, un oraș dinamic, iar acest „miracol" l-a adus lașului socialismul. Cercetați nu numai dinamica industrială, dar și dinamica populației 1 Ca urmare a creșterii necontenite a bazei materiale, a dezvoltării industriei — ca sS spunem ca la carte 1 — a crescut și populația orașului, cu 48 000 locuitori față de 1965, însumînd la sfîrșitul anului trecut 173 560 ieșeni stabili. A devenit deci unul dintre importantele orașe ale tării.— Iașii sînt un mare oraș...a— Ei bine, spuneți-mi atunci dv., care sînt exigențele unui mare oraș 7 Cercetați în ce măsură lașul răspunde acestor exigențe 7Aș fi putut să răspund moldovenește, ca la Ieși : „mai șîdeți o leacă 1 Da di ci zoriți așa 7 1“ N-am putut, deși sînt moldovean, deși atîtea amintiri mă leagă de Iași (numai ieșenii știu cîte 1). N-am putut, fiindcă lașul de azi are alte măsuri, marile măsuri ale epocii socialiste pe care marele oraș Ie va împlini — sîntem convinși ! — mer- gînd în ritmul accelerat în care este angajată România socialistă.
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r în anii '50 la Tanger se putea vedea o firmă discretă „S. A. Astramar". Deși „societate anonimă", firma reprezenta un singur om : Georges Puchert I se spunea „căpitanul Morris", si își datora porecla traficului cu țigări americane „Morris". La Tanger, o asemenea profesiune este considerată cît se poate de inocentă. De aceea, nimeni nu stînjenea traficul țigărilor lui Puchert spre Italia, Spania sau Malta.„S. A. Astramar" era o casă de export. în consecință, avea nevoie de un vas de transport. Și Puchert l-a găsit, fără prea mari dificultăți. După cum a obținut și acte de căpitan de cursă lungă, deși nu avea nici un fel de cunoștințe în ale marinei. Actele i le-a procurat agentul consular al unui stat neutru : Costa Rica. Se știe că pavilionul unui asemenea stat asigură dreptul la imunitate. Or, garanția că nu va fi percheziționat sau rechiziționat, constituie o preocupare esențială pentru comandantul unui vas de contrabandă. Negoțul cu țigări prospera, iar „S. A. Astramar" s-a văzut curînd înzestrată cu o întreagă flotilă, vasele purtînd nume care mai de care mai amenințătoare: „Bruja Roja" („Vrăjitoarea roșie"), „Sirocco", „Typhoon", „Wild Dove* („Porumbelul sălbatec"). Toate imatriculate Ia Puerto Limon, un mic port costari- can în care de altfel n-au acostat niciodată. Se lărgea și nomenclatorul mărfurilor de contrabandă.Flotila „căpitanului Morris* era destinată, oficial, pescuitului de languste. Deliciosul crustaceu nu era însă prezent decît cel mult în ospe- tele Iul Puchert In schimb, în calele vaselor „societății anonime" se înghesuiau nu numai țigările „Morris" ci și... lăzi cu dinamită din Liberia, textile din Honk-Kong, rom de Jamaica, fildeș african, aparate foto japoneze, ceasuri elvețiene, lingouri de aur. „Vrăjitoarea roșie" înfrunta Atlanticul. „Sirocco" lupta cu apele Pacificului, flota „Astramaru- lui" ajunge în Scandinavia și Asia, pe coastele Africii occidentale și în America. Iar cu fiecare etapă cîștiga- tă, „căpitanul Morris" se apropia de țărmurile continentului cel mai fecund : traficul de arme.De fapt, era mai mult decît un continent: negoțul de arme îi deschidea porțile invizibile ale unei adevărate planete învăluite în mister.
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în fața „căpitanului Morris* se profilau orizonturi noi și vaste. O afacere perfect sigură cu binevoitorul concurs al unei societăți de comerț exterior liberiană, în al cărei consiliu de administrație se afla nepotul unui ministru. La un pahar de whisky, planul de acțiune a fost repede pus la punct: autoritățile locale vor afla pe neașteptate că sînt deosebit de interesate în stîrpirea elefanților și rinocerilor și vor comanda 1 500 000 de gloanțe — infinit mai multe decît ar necesita lichidarea tuturor elefanților și rinocerilor din întreaga Africă. Autoritățile vor mai afla că portul Monrovia e blocat de epavele unor nave naufragiate și se vor alarma. în panică, vor comanda tot societății „Astramar" o cantitate de 200 de tone de trinitrotoluen pentru a degaja rada portului. E drept că o asemenea cantitate de T.N.T. ar putea distruge aproape toată capitala Liberiei, dar... societatea de comerț exterior din Monrovia avea în consiliul ei de administrație pe nepotul unui minis-r tru... Și Puchert a primit comanda de gloanțe, însoțită de scrisoarea prin care era rugat să binevoiască a procura 200 de tone T.N.T. „pentru degajarea portului Monrovia de epavele unor nave naufragiate". Scrisoarea preciza că vasul transportînd încărcătura de T.N.T. putea „la nevoie", să facă o escală „de aprovizionare" într-un port african. Precizare necesară. întrucît T.N.T..„ nu era destinat Liberiei.Și iată-1 pe „căpitanul Morris" în plină acțiune. Gloanțele au fost livrate, dar cu T.N.T.-ul era mai greu. Puchert îl cunoștea pe Hans-Joachim Sedenschnur, care-și spunea „reprezentant al industriei belgiene de armament". La rîndul său, acesta cunoștea un norvegian care — lanțul slăbiciunilor pentru armament este lung — avea relații cu o fabrică de la Drammen (Norvegia) și cu un armator danez. Odată în posesia tuturor datelor, Puchert a exclus din „combinație" pe interpuși, pentru a rămîne unicul beneficiar. Și vasul danez „Granița" a încărcat la Drammen 40 de tone T.N.T., în- dreptîndu-se spre Africa. Ajuns în largul apelor teritoriale portugheze, a fost însă acostat de un torpilor francez, care l-a escortat pînă la baza navală Mers el Kebir. Furnitura a luat altă destinație decît cea inițial prevăzută.Puchert plătise pentru cele 40 da tone T.N.T, 14 500 de dolari. El urma s-o vîndă pentru 100 000 dolari. Si a preferat să nu împartă cîștigul. Cine a trimis torpilorul francez în întîm- pinarea „Graniței" nu se știe. După cum nu se știe nici cine e autorul atentatului din dimineața zilei de 3 martie 1959, la Frankfurt pe Main.In acea dimineață, un bărbat voinic, cu privirea voluntară sub sprîn- cenele negre, a urcat într-un Mercedes de culoarea nisipului african, care staționa pe Gniolestrasse. Cînd a apăsat pe accelerator, o explozie teribilă a zguduit întreg cartierul Poliția, venită în grabă, a făcut două constatări: explozia s-a datorat unei mine magnetice, iar numele victimei sfîrtecate era Georges Puchert.Cine a introdus mina magnetică în mașină ? Și de ce ? Răspunsul la aceste două întrebări nu va fi aflat poate niciodată. Căile traficului de arme sînt prea încîlcite. Si nu totdeauna există dorința de a le lumina.

INTERARMCO
ÎNSCĂUNEAZĂ 

Și RĂSTOARNĂ
PREȘEDINȚI

Puchert a găsit adăpost sub pavilionul costarican și a camuflat activitățile sale clandestine sub o etichetă de „pescuit languste". Metode puerile. Marii maeștri ai genului au abandonat de multă vreme aventurismul infantil.

în centrul Salzburgulul, în o- rașul lui Mozart, pe zidul u- nui imobil ultra-modern, am văzut în urmă cu cîțiva ani, o firmă care m-a surprins: International Armament Corporation. Primii 10—12 ani după cel dintîi război mondial au fost ani negri pentru industria de armament greu. Omenirea era sătulă de masacre, guvernele se vedeau o- bligate să reducă considerabil bugetele militare. Este drept, ici-colo, a- păreau nori întunecați, ziarele publicau chiar și reclame ale fabricilor de tunuri, dar popoarele refuzau ideea unei noi conflagrații.Anii au trecut și firma s-a făcut cunoscută în întreaga lume sub titulatura ei abreviată „Interarmco", Este cea mai mare firmă de comerț de arme, cu o rază de acțiune pe care un Puchert nici măcar n-ar fi visat-o. Firma posedă o fabrică de armament în Anglia, deține acțiuni la grupul olandez „Fairchild Engine and Airplane Corporation", fiind în același timp cea mat mare reprezentanță de import-export de arme din lume. Comenzile adresate uzinelor de armament din Ger- maniax occidentală, din Elveția, din Belgia trec întîi pe la sediul lui „Interarmco". Puști, tunuri cu tir rapid și munițiile respective, grenade și aruncătoare de flăcări, ba chiar tancuri, avioane, vase de război.Istoria Iui „Interarmco" este destul de tînără. Ca de altfel și președintele trustului, americanul Sam Cummings, care n-a depășit vîrstă de 50 de ani. Președintele celui mai mare trust de import-export de arme a debutat ca expert în armament al C.I.A. — centrala americană de spionaj. în această calitate a cutreierat Europa și America latină, unde se aflau importante stocuri de arme rămase din anii războiului. Cummings și-a spus : în urma unui război rămîn nu numai dîre de sînge și suflete îndoliate, ci și arme ; cele dintîi nu-1 interesau, dar cele din urmă puteau fi utile. Așadar, trebuie căutate și revalorificate.Zis și făcut. Numai în vestul Europei și în Scandinavia a recuperat peste 20 milioane de arme de toate categoriile: pistoale, carabine, mitraliere, puști-mitraliere. Le-a cumpărat ca „fier-vechi“ cu preturi ridicole. Și-a instalat, în același timp, ateliere mici și deloc costisitoare. în care armele erau clasate, gresate, puse în stare de funcționare. Apoi a urmat etapa „boom“-ului, a lansării pe piață. Un exemplu edificator : o pușcă Mauser a fost cumpărată cu 3,5 dolari și vîndută cu 28 de dolari. Dacă adăugăm mitralierele, tunurile, munițiile, dacă înmulțim beneficiul • cu milioanele și zecile de milioane de arme plasate, proporțiile afacerii apar cu adevărat gigantice. Ziaristului vest-german Bernt Engelmann, „președintele" Cummings i-a declarat, fără a roși: „In orice moment, din rezervele de care dispun, pot să echipez, Ia cerere, cu arme din cel de-al doilea război mondial, cîteva divizii de infanterie".Am văzut un catalog al lui „Interarmco". Admirabil tipărit, pe hîr- tie de lux, în culori pastel, ca un album de artă. Asemenea unei steme / imperiale, pe coperta interioară este gravată deviza trustului. în litere măiestrit caligrafiate: „Esse quam videre". Ceea ce s-ar putea traduce prin „a fi mai curînd decît a părea". Și, într-adevăr, „Interarmco" este cu mult mai mult decît pare.Sam Cummings nu este numai un om de afaceri, ci și un om de... principii. între ele, el observă cu strictețe două principii fundamentale: marfa se vinde cu bani peșin, iar clientul trebuie neapărat să fie a- great de trusturile Statelor Unite. Președintele Guzman al Guatemalei era hulit de trusturile americane, care, datorită declarațiilor sale privind necesitatea naționalizării întreprinderilor străine, îl considerau „periculos". Așadar, ar fi trebuit exclus de pe lista lui „Interarmco". Cu toate acestea. Cummings și-a propus să-i procure autorizația de a importa arme din S.U.A. și, mai mult, i-a procurat și armele. Cîteva zeci de mii de puști „Sten", obținute în cursul pelerinajelor sale latino-americane pentru 50 de cenți bucata, au fost livrate cu cîte 4 dolari bucata, ambalajul și transportul fiind socotite separat.A fost oare aceasta o tranzacție neprincipială ? Nicidecum. Pentru că, informate simultan, cele două mari monopoluri nord-americane stăpîne ale Americii Latine și Centrale — United Fruit Company si Standard Oil — s-au alarmat prompt și au creat la rîndul lor un consorțiu pentru achiziționarea de arme. Desigur, nu pentru ele însele, ci pentru Nicaragua, Salvador și Honduras, vecine ale Guatemalei și „direct amenințate de expansiunea comunistă" (? !) promovată de Guzman. Cel care a furnizat armele a fost... tot Cummings. Cele trei guverne au aprovizionat cu aceste arme o junta militară locală și au reușit să-1 răstoarne pe președintele Guzman.în ziua instalării juntei militare în „republica bananelor", cum mai este numită Guatemala, direcția lui „United Fruit" s-a simțit obligată să omagieze un om al cărui „patriotism fierbinte" a facilitat izgonirea „președintelui roșu" și „pacificarea Americii centrale". Omul era. bine înțeles, Sam Cummings, care livrase

armele cerute de „United Fruit* si de „Standard Oil".Acestea sînt circumstanțele în care Sam Cummings a cîștigat 1 milion de dolari — bază de plecare a lui „Interarmco". De-atunci, ascensiunea a fost continuă. Pe lista trustului au figurat, la loc de cinste. Batista — călăul Cubei, sau Trujillo — vătaful republicii Dominicane. în Angola, armele lui „Interarmco* sosesc o dată cu trupele colonialiste portugheze. în întreaga Africă, acolo unde are loc vreun puci militar, el e precedat de armele Iul „Interarmco". Cel mai mare trust mondial de arme nu e o „societate anonimă" de traficant!, ci face „import-export" și oferă cataloage policrome cu deviză în limba latină.
UMBRA „OMULUI

DIN UMBRA"
Nu de mult, sediul social al lui International Armament Corporation a părăsit Salzburgul și s-a instalat la Monte-Carlo. în plin centrul orașului, la doi pași de „Hotel de Paris".

S-au împlinit, zilele trecute. 32 de 
eni de 
hotel, a roff — ____________ _________  . ____  __spuneau contemporanii. în istoria traficului de arme, fostul director al uzinelor „Vickers-Maain" a rămas, fără îndoială, un simbol. A avut de înfruntat concurenta „regilor" comerțului de arme, a lui Krupp și Vickers-Armstrong, a lui Schnelder- Creusot și a lui Skoda, a uzinelor italiene și elvețiene, spaniole și belgiene. „Omul din umbră" i-a înfrînt pe rînd și a dictat legea lui Zaharoff în cursa înarmărilor.în conflictul greco-turc, submarinele ambilor beligerant! purtau marca uzinelor „Vickers-Maain". Basil Zaharoff a livrat arme Franței, sfi- dîndu-1 pe „Schneider-Creusot"", după cum a înarmat Rusia țaristă, smulgînd de sub nas contractele care s-ar fi cuvenit uzinelor din Petrograd și Moscova. L-a cumpărat pe ambasadorul american la Madrid, pentru a contracara concurenta germană și tot astfel a alungat de pe piața Argentinei fabricile de armament franceze. „Demersul diplomatic" era adesea însoțit sau se confunda cu plicurile doldora de comisioane. Fiul președintelui Peruvian Legnia primea cîte 20 000 dolari pentru fiecare submarin vîndut guvernului acestei țări și tot el încasa comisioane pentru cele livrate Vene- zuelei, dat fiind relațiile pe care le întreține cu familia generalului Gomez, președintele venezuelean. Si după cum a demonstrat afacerea Puchert — ca și altele care nu-și au locul aici — metodele lui Zaharoff se perpetuează în zilele noastre ; au rămas „umbre ale omului din umbră", „modele ale genului".în ultimii ani ai vieții sale, Basil Zaharoff nu se mai ocupa cu negoț de arme, ci de împrumuturi pentru diferite state. Era acționar al lui Anglo-Persian Oil Company și patron al Băncii de jocuri de la Monte- Carlo. Investițiile în petrolul românesc, aflat în acea vreme sub dominația trusturilor străine, și în cel iranian îi procurau dividende de 100 la sută.După 50 de ani de epopee a jafului, retras ca un sihastru în hotelul cumpărat de el cu bani grei, „Hotel de Paris", Zacharias Basileios Zaharoff avea să formuleze sinteza concluziilor la care a ajuns : „Afacerile cu reprezentanții guvernelor sînt a- desea dificile. Dar experiența mea mi-a dovedit că pentru a atinge telul propus tactul cere să parcurgi un drum foarte lung".De la „langustele* lui Puchert și pînă la plicurile de „atenții" ale „o- mului din umbră", distanta este astronomică. Puchert a fost sfîrtecat de o bombă în timp ce Zacharias Basileios Zaharoff a devenit sir Basil Zaharoff, doctor honoris causa al Universității din Oxford, cavaler al Legiunii de onoare și... consilier al primului ministru britanic Lloyd George la tratativele de pace de la Versailles și Trianon. A murit fără ca să se cunoască cu adevărat dimensiunile rolului pe care l-a jucat în declanșarea primului război mondial și, poate, în pregătirea celui de-al doilea.La doi pași de „Hotel de Paris", într-un imobil elegant, s-a instalat „Interarmco". Este un „omagiu" postum ? Sau dorința de a perpetua vadul comercial 7

Horia LIMAN

La un secol de la „reforma Meiji", care a marcat începutul istoriei moderne a Japoniei, sfîrșitul izolării și deschiderea porților pentru cultura, tehnica, științele și arta lumii occidentale, ziarele și revistele din lumea întreagă sînt pline de articole despre „miracolul" japonez, despre vertiginosul „boom" care durează de ani de zile, despre „sfidarea" lansată de Japonia altor state industriale capitaliste. Admirația se amestecă cu invidia, perplexitatea cu teama. Japonia va fi în 1980 a doua tară din lumea capitalistă din punct de vedere al dezvoltării economice. In 1968, producția sa industrială a crescut cu 16 la sută, produsul național cu 10 la sută. Imensele șantiere navale nipone au lansat anul trecut Ia apă vapoare cu un lioane tone, mătate din construit în
tonaj de 8 mi- respectiv ju- tonajul naval întreaga lume.

Arminio SAVIOLI
publicist italian

în producția de automobile Japonia se situează pe plan mondial Imediat după S.U.A., cu aproximativ 4 milioane autovehicule pe a- nul 1968. In ce privește industria grea, această țară ocupa încă în 1966 locul al cincilea între țările ne- socialiste, iar în prezent, pe baza unor date provizorii, se pare că se află pe locul trei, după S.U.A. și R.F.G.Se construiesc imense su- per-șosele, căi ferate pentru trenuri super-rapide, se mută munți din loc pentru a „umple" marea, iar pe pă- mînturile smulse oceanului se înaltă pilaștri de beton pe care se vor construi noi cartiere, orezării sau „fabrici de legume" menite să
u

e
A B pregătește decolarea

CORESPONDENTA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

„Concorde", avionul su
personic de pasageri fran- 
co-britanic, va primi bo
tezul aerului chiar in 
cursul acestei luni. Andri 
Turcat, asul piloților de 
încercare din Franța, aș
teaptă cu nerăbdare ora 
H. Atunci va decola în 
primul zbor experimental 
la Toulouse — unde a fost 
fabricat — prototipul fran-

cez al lui „Concorde" — 
001. Durata zborului va fi 
de 45 de minute, la o alti
tudine maximă de 4 500 me
tri, și deocamdată viteza 
nu vaji supersonică.

Fratele său geamăn, 
din Anglia, prototipul 
va decola și el, tot 
perimental, la 5 săptămîni 
după 001 de pe o pistă din 
Bristol — Filton. Dacă pri-

cel 002, 
ex

Cum va arăta In zbor avionul supersonic „Concorde'Cum va arăta In zbor avionul supersonic „Concorde* 
(machetă)(machetă)

mul zbor experimental reu
șește cu bine, atunci timp 
de mai multe luni, șapte 
alte prototipuri ,,Concorde" 
vor completa programul a- 
cestor zboruri. Scopul a- 
cestor experimente — obți
nerea certificatului de na
vigație. „Operația Con
corde" tradusă în franci e- 
chivalează cu 8 miliarde ; o 
sumă impresionantă 
portată în mod egal de 
constructorii francezi 
britanici. Primele zboruri 
comerciale vor avea loc a- 
bia în 1972. Pînă atunci 
„Concorde" va trebui să 
totalizeze 4 375 ore de zbor 
experimental.

Apariția avioanelor super
sonice comerciale are sem
nificația unei revoluții în 
transporturile de pasageri. 
Azi, distanța Paris-New 
York este parcursă de cele 
mai rapide avioane cu re
acție în circa 8 ore. „Con
corde" o va străbate, cu
2 330 km. pe oră, numai în
3 ore și 30 minute.

Nenumărate au 
ficultățile tehnice 
de constructori, 
găsite de specialiști vor o- 
feri celor 134 de pasageri 
ai lui „Concorde" maxi
mum de confort. Una din 
ecuațiile tehnice de rezol
vat, minoră in aparență, 
dar care dezvăluie cîtor 
greutăți au avut să le facă 
față constructorii, a fost 
găsirea unei vopsele foarte 
elastice și rezistente, care 
să nu crape la dilatare, 
căci, în timpul zborului, 
din cauza frecării de aer și încălzirii. „Concorde" se 
lungește cu 15 cm.

su-

și

fost di- 
învinse 

Soluțiile

Primii pasageri ai lui 
„Concorde" vor fi... 350 de 
aparate de măsurători. Ele 
vor verifica cei 3 000 de 
parametri de care va de
pinde soarta acestui labo
rator zburător.

„Concorde" nu va des
chide însă cursa avioanelor 
supersonice de pasageri. I-a 
luat-o înainte cu o lună, e- 
fectuînd primul zbor ex
perimental de 38 de mi
nute în ultima zi a anului 
1968, „Tu-144“. Gigantul so
vietic al aerului se asea
mănă mult ca concepție cu 
„Concorde". Este și expli
cabil : toate cercetările 
aerodinamice din. U.R.S.S., 
Franța, Anglia sau S.U.A. 
au dus la aceleași rezultate 
pe plan tehnic și tehnolo
gic.

Noua creație a construc
torului sovietic Tupolev 
este apreciată cum se cu
vine în Franța. Atît 
„Tu-144" cît și „Concorde" 
vor începe curse regulate 
de pasageri cam la aceeași 
dată.

S-a anunțat și primul 
pasager pe lista lui „Con
corde" — un funcționar 
din orașul francez Valence. 
El și-a rezervat locul fără 
să se intereseze de desti
nație sau costul biletului. 
Alți viitori pasageri con- 
templează chipul lui „Con
corde" în vitrinele socie
tăților de aviație, în reviste 
sau pe micul ecran. 30 000 
de muncitori, ingineri și 
tehnicieni, care l-au plă
mădit, așteaptă — cu e- 
moție crescîndă, ora H.„

număr de femei subplătite- — scria un sociolog.Trebuie, de asemenea, menționată existența u- nor raporturi de tip „paternalist" între patron șl salariat. în care se întrezăresc ecourile unei ere trecute, a feudalismului. Pa de altă parte măririle de salariu, obținute prin lupte îndîrjite, sînt înghițite, parțial, de creșterea prețurilor și sînt oricum, întotdeauna, inferioare creșterii productivității.Unele sectoare ale marilor întreprinderi angajează muncitori pe bază /'■ contract pe termen fix.'- Â plătesc o anumită suma da bani și pot să-i concedieze imediat, la expirarea termenului. Nu e vorba de tineri, ci de muncitori a- dulți, în jur de 40 de ani. cu familie numeroasă. „îm- bătrînirea" personalului calificat, mai ales în marile complexe industriale, creează un șomaj ireversibil, pa o scară foarte largă în rîndul muncitorilor trecut! 50 de ani. La 55 de ani, general, muncitorul de o mare întreprindere concediat, (de obicei e „rugat" să-și prezinte demisia), oferindu-i-se o sumă forfetară, destul de atrăgătoare, cientă pînă lor.jumătate de japonezi trăiesc din subsidii, adică din mila publică, dar persoanele care ar avea nevoie de asistentă — săracii, în majoritate bătrîni, se ridică la cel puțin opt milioane. Datele oficiale nu îi au în evidentă deoarece nu toți îndeplinesc condițiile pentru a primi ajutorul public.Iată o parte a reversului medaliei. Japonia a ajun» să ocupe unul din primele locuri în privința producției industriale, dar ocupă locul 20 între țările neso- cialiste în privința venitului pe cap de locuitor. Mâi există și alte aspecte ale freneticei dezvoltări, care acționează negativ asupra condiției umane a muncitorimii japoneze. Graba furibundă. ritmul prea trepidant al vieții au și consecințe nefaste, ce se exprimă prin numărul sinuciderilor, nevrozelor și al accidentelor catastrofale. Creșterea numărului călătorilor și trenurilor pe linii deja saturate provoacă deseori dezastre cu sute do morti. în orele de vîrf, trenuri .e care transportă „navetiști" circulă la intervale de numai două, trei minute sau chiar mai puțin. E dea- juns o oprire neprevăzută, o „aglomerare", pentru a se produce o catastrofă. A- cum, trenurile sînt dotate cu radar, mecanicii sînt o- bligați să urmeze cursuri speciale de perfecționare. Dar traficul aleargă întotdeauna pe tăișul unui nemilos brici și întoarcerea acasă e de multe ori pentru „navetiști" (înghesuit! unii într-alții și dormind în picioare de oboseală), o dramatică aventură.Boom-ul japonez nu poate ascunde nici existenta celor trei milioane de paria (numiți etâ și considerați o subcastă), nici faptul că e- xistă cinci mii de bande „înregistrate" oficial care grupează aproape 200 000 do delicvenți. Nu poate fi ascuns nici fenomenul celui un milion de minori „su- pravegheati special" datorită „comportării înafara legii", nici taxele plătite de oamenii de afaceri diverșilor „gangsteri" în schimbul unei ipotetice „protecții", nici dezamăgirea acelor ronin, „studenți fără universitate", care trăiesc din expediente, sau a acelor ra- rittern — „băieți intoxicați", care se droghează cu somnifere și tranquillizan- te. temîndu-se să înfrunto o lume ostilă si rece, nici fuga miilor de băieți șl fete din familii sfîșiate de atributele lumii „moderne".Acestea sînt condițiile contradictorii în care se desfășoară ceea ce sociologii denumesc „fenomenul* japonez ; ele ajută la o mai bună înțelegere a naturii sale, a sinuozităților, a suișurilor și coborîșurjlor ce-1 caracterizează.

aslgure hrana aglomerărilor urbane.Se nasc cu repeziciune u- riașe megalopole: cîte două, trei orașe se unesc prin căi ferate subterane sau aeriene — Tokio, Kawasaki, Yokohama însumează astăzi zeci de milioane de locuitori. Cresc cheltuielile pentru satisfacerea nevoilor culturale, scade proporția orezului și vegetalelor în alimentația japonezilor în favoarea cărnii, untului, laptelui, ouăle- lor.Știința și tehnica japoneză au făcut la rîndul lor un mare salt, inclusiv în domeniul științei și tehnologiei nucleare. Chirurgii japonezi realizează transplante de inimă ; scriitorii obțin premii Nobel ; produsele japoneze sînt copiate de europeni (o firmă italiană a produs un radio cu tranzistor! de tip „Sony", rebotezîndu-1 „Somy", societăți vest-germane și chiar elvețiene imită ceasurile japoneze) ; inscripția Made in Japan este mai căutată.Acum o sută de japonezii erau aceia studiau cu modestie și ditate exemplul european și american. Acum sînt europenii (și în curînd vor fi și americanii) cei ce întreprind pelerinaje spre acele pămînturi verzi, veșnic u- date de ploi, frămîntate de cutremure și biciuite de înfricoșătoare furtuni pentru a descoperi „secretul" imperiului Soarelui Răsare ; cum se poate parcurge drumul spinos de la subdezvoltare la superdezvol- tare.Saturați de statistici, cifre, grafice, analize și previziuni, să vedem ce înseamnă „boomul" în cuvinte simple, pe înțelesul tuturor. Să privim și dincolo de imaginile strălucitoare, să privim în ungherele a- dînci ale societății japoneze, în zonele sale de umbră. Așa vom cunoaște și reversul medaliei. Cifrele ce se referă la salarii, la prețul forței de muncă în Japonia sînt imprecise. Publicația engleză „Sunday Times" arată : „e imposibil să stabilești un salariu mediu, deoarece societățile japoneze sînt evazive în a- ceastă privință". Trei din cele mai mari fabrici textile — Toyobo, Kanebo și Toyo Rayon — au refuzat pe față cererea mea de a le vizita. „Presa nu e admisă" — mi s-a spus. Firma Sony adoptă o linie defensivă. „Noi nu divulgăm salariile".Cea mai mare parte a muncitorilor japonezi duc o viată modestă. Comparați cu proletariatul din restul Asiei, din Africa si America Latină, muncitorii japonezi, sînt „bogați". Dar — și acesta e marele „dar" — deși salariul mediu în Japonia este acela al unei țări subdezvoltate, mîna de lucru e specializată la fel cu cea din Statele Unite, Marea Britanie sau Germania occidentală. Industriașii japonezi plătesc tehnicieni specializați cu un salariu pe care în Europa îl primesc oamenii de serviciu.La baza piramidei societății se află femeile. Numărul femeilor care lucrează este de peste 18 milioane. 6 milioane lucrează în industrie, iar restul sînt angajate la ferme agricole, ateliere meșteșugărești sau în comerț. Toate sînt foarte prost remunerate. Femeile, sînt tratate, indiferent de capacitate sau de vîrstă, ca muncitoare necalificate. O femeie în vîrstă de 25—29 de ani poate cîștiga jumătate din ceea ce cîștigă un bărbat ; între 35—39 ani, ceva mai mult de o treime iar între 40—49 ceva mai mult de un sfert. In afară de aceasta, majoritatea femeilor angajate în industrii minore sînt considerate ca angajate temporar. „La baza structurii sociale japoneze, sa află un imens

totani, care avi-

de în la
e

dar cu totul Insufi- pentru a-ila sfîrșitul ' <e-Șase milioane șl

se va deschide

PULBERE COE ÎNVIE

perturbări ale poate comutalîngă care trec în limbile italiană, germană, franceză, en. gleză și spaniolă. în cazul în care au loc circulației, conducătorul automobilului magnetofonul pe muzică.
MUZEUL LINEI

PRETUTINDENI

„TAXIURI VORBITOARE"La Roma au fost puse în circulație pentru turiști „taxiuri vorbitoare". Automobilele sînt înzestrate cu magne- tofoane care dau turiștilor informații în cinci limbi. Astfel, pasagerii pot obține descrieri ale obiectivelor turistice pe

PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN 
LA A 250-A ANIVERSAREPrincipatul Liechtenstein, unul din cele cîteva state liliputane ale Europei, a împlinit două secole și jumătate de existență. La 23 ianuarie 1719, împăratul austriac Carol al V-lea a semnat documentul prin care a luat ființă principatul Liechtenstein, în componența căruia au intrat două mici districte de pe malul drept al Rinului, Ia frontiera dintre Austria și Elveția. Principatul a luat numele castelului din apropiere de Viena, ai cărui proprietari princiari au urcat pe tronul micului stat alpin. în 1806, Liechtenstein a obținut independența, iar un secol și ceva mai tîrziu, în 1921, o nouă lege fundamentală instituia monarhia constituțională. De peste 45 de ani. Liechtenstein se află într-o uniune economică și vamală cu Elveția.

ha Parramatta, lîngă Sydney (Australia), în curînd muzeul lînei. El va fi amenajat în incinta fermei Elizabeth care a aparținut căpitanului MacArthur, considerat drept inițiatorul creșterii de animale în Australia. In 1797 MacArthur a adus primele oi merinos în Australia. Numărul lor a ajuns astăzi la 164 milioane, iar Australia furnizează 30 la sută din producția de lină a lumii.
Institutul de microbiologie din Letonia a reușit să transforme în pulbere bacteriile care stimulează creșterea și dezvoltarea culturilor agricole. Astfel preparate, bacteriile devin ușor de păstrat și de transportat. împrăștiată pe un teren umed, pulberea „învie", materiile își refac complet funcțiile, încep să se înmulțească și să stimuleze substanțele biologice active. Preparatul sporește simțitor recoltele de sfeclă de zahăr, cereale și legume.
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manifestări cu prilejui 
împlinirii a 110 ani

cfo la Unirea PrincipatelorCu prilejul împlinirii a 110 ani de la Unirea Principatelor Române, în Capitală a avut loc — sub egida Institutului de istorie „Nicolae Iorga", Institutului de studii istorice și social politice de pe lîngă C.C. al P.C.R. și Academiei de știinte socigl-politice „Ștefan Gheorghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R. — o sesiune științifică jubiliară. .în cuvîntul de deschidere, acad. Andrei Otetea, directorul Institutului de istorie „Nicolae Iorga", a relevat însemnătatea actului Unirii.Au fost prezentate în continuare comunicările : „Ideea unității națiunii din perspectiva marxismului" de Constantin Popovici, decanul Facultății de filozofie și de științe politice a Academiei de studii social-politice „Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al P.C.R. ; „însemnătatea actului Unirii Munteniei cu Moldova asupra mișcării de eliberare națională din Transilvania" de Augustin Deac, director adjunct la Institutul.de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.; „Rolul maselor muncitoare din București în susținerea Unirii" de Constantin Căzănișteanu, cercetător principal la Institutul de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R. ; „Aportul țărănimii la înfăptuirea Unirii" de dr. Nichita Adă-
★

niloaie, șef de sector la Institutul de istorie „Nicolae Iorga" ; „Dubla alegere a lui Alexandru Cuza și semnificația ei" de Dan Berindei, secretar științific la Institutul de ictorie „Nicolae Iorga" ; „Unirea Principatelor în fapte și idei înainte de 1859“ de dr. Cornelia Bodea, cercetător principal la Institutul de istorie „Nicolae Iorga" ; „Făurirea unității naționale a poporului român și a prieteniei frățești cu naționalitățile conlocuitoare în anii socialismului" de conf. univ. Aron Petric, prorector al Academiei de știinte social-politice „Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al P.C.R. ; „Unirea Moldovei cu Muntenia în tradițiile mișcării socialiste din România", de Vasile Nicolae și Mihai Florescu, cercetători la Institutul de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R. ; „Aspecte ale Unirii Principatelor Române în lumina unor documente engleze nepublicate" de dr. Damian Hure- zeanu, șef de sector la Institutul de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R. ; „Contribuții privind viața lui Alexandru Ioan Cuza" de Matei Ionescu, cercetător principal la Institutul de istorie „Nicolae Iorga".Au participat cercetători în domeniul istoriei, cadre didactice, studenti.
★

Cu ocazia celei de-a 21-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie. colaborare și asistentă mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară. între ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. Corneliu Mănescu. și ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Ungare. Janos Peter, a vut loc un schimb de telegrame felicitare.
♦i Consiliul Superior s-a semnat protocolul la principalele domeniiVineri, la Agriculturii cu privire ] ale colaborării economice și tehnico- științifice în agricultură — în perioada 1971—1975 — între Consiliul Superior al Agriculturii și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al R. P. Bulgaria.Protocolul prevede schimburi de informații din domeniul cercetării, organizării și producției agricole, vizite de specialiști, precum reciproce de animale de mințe și material săditor pomicol din cele mai soiuri și hibrizi.Din partea Consiliului Superior al Agriculturii, protocolul a fost semnat de Bela Cseresnyes, vicepreședinte al consiliului, iar din partea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al R. P. Bulgaria de Ivanov Alexi, adjunct al ministrului. »
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cu privire la cea de-a 22-a sesiune

și livrări rasă, se- viticol si valoroase

24 Ianuarie — Ziua Unirii — a fost marcată în întreaga țară de numeroase manifestări care au evocat evenimentul memorabil petrecut în istoria poporului român acum 110 ani și figurile înflăcăraților patrioți și luptători pentru unire.La București, la statuia lui Mihail Kcgălniceanu, a fost depusă o coroană de flori din partea Comitetului executiv al Consiliului popular municipal. Jerbe de flori au simbolizat omagiul pionierilor din Capitală.Manifestări similare au avut loc la Iași, la statuile lui Alexandru Ioan Cuza din Piața Unirii și Mihail Kogălniceanu din Piața Universității, unde s-au rostit scurte cuvîntări despre însemnătatea acestei aniversări.La Galați și la Craiova au depuse, de asemenea, coroane flori la statuia domnitorului sceptru* 'căruia s-a înfăptuit în Unirea principatelor Române.

nifestări culturale, care au atras un mare număr de cetățeni.Astfel, sub egida Societății de științe istorice, în sala Teatrului din Focșani a avut loc o sesiune de comunicări științifice.La Sibiu, în sala Clubului „Independența" s-a desfășurat simpozionul organizat de către secția de științe sociale a Filialei Cluj a Academiei, Societatea de științe istorice din Sibiu și de Comitetul județean pentru cultură și artă.

fost de sub 1859
în alte localități, ziua Unirii a prilejuit sesiuni de comunicări științifice, simpozioane, conferințe, ma

Comisia pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice, în colaborare cu filialele din Tg. Mureș ale societăților istorice și filologice au organizat la Casa de cultură a sindicatelor un simpozion științific, cu care prilej au fost prezentate comunicările : „Unirea Principatelor și importanța ei istorică", „Alexandru Papiu Ilarian și unitatea națională a românilor", „Reflectarea Unirii în literatura vremii".Numeroase simpozioane, rare au mai avut loc localități din județul Sighișoara, Reghin și

*La 24 ianuarie a avut loc Ia Ministerul Afacerilor Externe semnarea Programului de schimburi în domeniul științei, învătămîntului și culturii între Republica Socialistă România și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe perioada 1 aprilie 1969—31 martie 1971.Programul prevede schimburi de oameni de știință, cadre didactice, oameni de cultură și alti specialiști pentru vizite de studii și documentare. oferirea reciprocă de burse de specializare, colaborare între universități și instituții de învătămînt superior, colaborare în nematografiei. schimb publicații.Din partea română fost semnat de Vasileal ministrului afacerilor externe, iar din partea britanică de Denis Seward Laskey, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la București.(Agerpres)

domeniul ci- de cărți șiProgramul a Gliga. adjunct

A

manifestări artistice, conferințe, seri lite- în peste 20 de Harghita, la Luduș.(Agerpres)

Vizita ministrului afacerilor externe
vremea

Si ■în cea de-a doua zi a vizitei Ia Brașov^ ministrul afacerilor externe a Re tului Maroc, dr. Ahmed La- raki, șl- celelalte persoane oficiale marocane, însoțiți de Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe. au fost oaspeții constructorilor de tractoare din localitate. Au fost vizitate principale sectoare ale acestei unităti. Cu acest prilej dr. Ahmed Laraki a dat o înaltă apreciere gradului avansat de mecanizare și automatizare al fabricării tractoarelor românești. La plecare, ministrul afacerilor externe al Regatului

Maroc a semnat în cartea de onoare a uzinei.în cursul dimineții, oaspeții au mai vizitat cartiere ale orașului, noua gară de călători. Biserica Neagră și alte monumente istorice din Brașov.La amiază primarul municipiului. Constantin Cîrțînă, a oferit un dejun în onoarea ministrului afacerilor externe al Regatului Maroc. în saloanele Restaurantului Sporturilor de la Poiana Brașov.Seara, oaspeții marocani s-au înapoiat în Capitală.
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Timpul probabil pentru 26, 27 șl 
28 ianuarie a.c. In țară: Vreme 
în răcire în prima parte a inter
valului, mai ales în jumătatea de 
sud-est a tării. Cerul va fi va
riabil. Vor cădea ninsori Izolate. 
Vînt potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 
18 grade și minus 8 grade, iar 
maximele între minus 8 șl plus 
2 grade. Ceață locală. In București : 
Vreme în răcire ușoară. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea ninsori 
slabe. Vînt potrivit. Temperatura 
în scădere la început apoi în 
creștere.

(Agerpres)
Semnarea unor acorduri

LOTO

romano-marocane
Numerele extrase la tragerea din 24 ianuarie 1969 : '58 21 12 19 9 77 24 78 29 33 87 7Fond de premii : 1 069 276 lei din care report la categoria 1 : 99 021 Iei.

perioada 21—23 ianuarie 1969 a loc la Berlin, capitala Republi- Democrate Germane, cea de-a sesiune ordinară a Consiliului 
H de Ajutor Economic Reciproc. La
g lucrările sesiunii au participat dele- 
B gațiile țărilor membre C.A E.R., con- 
8 duse de T. Tzolov. vicepreședinte al 
J Consiliului de Miniștri al Republicii 
S Populare Bulgaria. F. Hamouz. vice- | președinte al guvernului Republicii 
B Socialiste Cehoslovace. G. Weiss, | vicepreședinte al Consiliului de Mi
ll niștri al Republicii Democrate Ger- I mane, D. Gombojav, vicepreședinte 
B al Consiliului de Miniștri al Repu- | blicii Populare Mongole. P. Jarosze- 
h wiez. vicepreședinte al Consiliului | de Miniștri al Republicii Populare | Polone, G. Radulescu, vicepreședinte 
I al Consiliului de Miniștri al Repu- 
n blicii Socialiste România. A. Ăpro, 
3 vicepreședinte al guvernului Revo- | luționar Muncitoresc-Țărănesc Un- 
I gar. M. Leseciko, vicepreședinte al 
i Consiliului de Miniștri al Uniunii | Republicilor Sovietice Socialiste. 
I în conformitate cu convenția dinii tre C.A.E.R. și guvernul R.S.F.I. cu 
I privire la participarea Iugoslaviei la I lucrările organelor consiliului, la sesiune a participat delegația Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. condusă de A. Grlicikov. membru al Vecei Executive Federale.La sesiune a participat; în calitate de observator. G. ' Rodriguez Lom- 
I part, ambasadorul extraordinar și 
I plenipotențiar al Republicii Cuba în R.D.G.Sesiunea consiliului a fost prezidată de G. Weiss, conducătorul delegației Republicii Democrate Germane. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. D. Germane.în legătură cu împlinirea. în ianuarie 1969 a 20 de ani de la înființarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, la ședința festivă a celei de-a 22-a sesiuni a C.A.E.R., secretarul consiliului a prezentat raportul cu privire la cea de-a 20-a aniversare a C.A.E.R., iar conducătorii delegațiilor țărilor membre C.A.E.R. și R.S.F.I. la cea de-a 22-a sesiune au rostit cuvîntări.Sesiunea a relevat activitatea rodnică desfășurată în cei 20 de ani de Consiliul de Ajutor Economic Reciproc în legătură cu dezvoltarea colaborării economice și tehnico- științifice multilaterale a țărilor membre C.A.E.R.în decursul întregii sale existente, activitatea Consiliului de Ajutor E- conomic Reciproc privind organizarea colaborării dintre țările membre C.A.E.R. se realizează ne baza principiilor egalității depline în drepturi, respectării suveranității si intereselor naționale, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești. . Aceasta corespunde tipului nou de relații economice internaționale ale țărilor socialiste și contribuie la avîntul e- conomiei naționale a tuturor țărilor membre C.A.E.R., la lărgirea și întărirea legăturilor lor economice și tehnico-științifice.Sesiunea consiliului relevă cu satisfacție că în cei 20 de ani colaborarea dintre țările membre C.A.E.R. s-a desfășurat în spiritul transpunerii în viată a principiilor sus-men- tionate. pe care se bazează relațiile dintre țările membre ale consiliului, în formarea relațiilor economice reciproce, mai ales în dezvoltarea industriei și a colaborării tehnico- științifice a țărilor membre C.A.E.R., un rol important l-a avut și îl are Uniunea Sovietică, care este în celași timp principalul furnizor materii prime și materiale, ca,exemplu, de țiței, gaze, minereu de fier, metale feroase și neferoase, material lemnos și, de asemenea, cel mai important partener în specializarea și cooperarea în producție.în cei 20 de ani care au trecut, în țările membre C.A.E.R. au avut 'loc profunde schimbări în domeniul social, economic și cultural, a crescut considerabil nivelul de trai al populației.Succesele însemnate obținute de țările membre C.A.E.R. în dezvoltarea economiei naționale sînt rezultatul muncii pline de abnegație a popoarelor acestor țări, conduse de partidele comuniste și muncitorești. La aceasta a contribuit, de asemenea, și dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice dintre țări.Potrivit datelor preliminare pe anul 1968, în perioada 1950—1968 venitul național al țărilor membre C.A.E.R. a crescut în ansamblu de peste 4 ori; producția industrială totală a acestor țări în aceeași perioadă a crescut de 5,9 ori, din care în Republica Populară Bulgaria de 9,8 ori, în Republica Socialistă Cehoslovacă de 4,4 ori, în Republica Democrată Germană de 4,7 ori, în Republica Populară Mongolă de 6,1 ori, în Republica Populară Polonă de 6,4 ori, în Republica Socialistă România de 9,1 ori, în Republica Populară Ungară de 4,7 ori și în U.R.S.S. de 5,9 ori. în aceeași perioadă, producția industrială în țările capitaliste a crescut numai de 2,6 ori. Ca urmare a ritmurilor mai rapide de creștere a producției industriale a țărilor membre C.A.E.R., ponderea lor în producția industrială mondială a atins în anul 1968 aproape o treime.Dezvoltarea economiei naționale a țărilor membre C.A.E.R. se desfășoară într-o măsură tot mai mare sub influenta revoluției tehnico-științifice. Aceasta își găsește reflectarea în crearea de noi ramuri de producție, în creșterea ponderii ramurilor care asigură progresul tehnic în economia națională, cum sînt energetica, chimia, construcțiile de mașini-unelte, electrotehnica, radiotehnica, electronica, precum și în transformarea calitativă a ramurilor tradiționale de producție.Se dezvoltă cu succes agricultura țărilor membre C.A.E.R. Instaurarea relațiilor de producție socialiste în agricultura țărilor membre C.A.E.R. a creat condiții favorabile pentru dezvoltarea multilaterală a producției agricole, pentru creșterea nivelului ei tehnic.Se lărgesc permanent legăturile de comerț exterior ale țărilor membre C.A.E.R. în anul 1967, volumul total al schimburilor lor comerciale a depășit de 5,5 ori volumul schimburilor de mărfuri din anul 1950. Ponderea țărilor membre C.A.E.R. în volumul comerțului exterior mondial a crescut în perioada menționată de la 6.5 la 10,3 Ia sută.Consiliul de Ajutor Economic Reciproc s-a dezvoltat ca organizație de colaborare economică a țărilor membre, pe măsura

a- de de
La 24 ianuarie, la Ministerul A- facerilor Externe au fost semnate acordul comercial și acordul de colaborare culturală între Republica Socialistă România și Regatul Marocului.Acordurile stabilesc principiile dezvoltării relațiilor dintre cele două țări în domeniile comerțului, culturii, științei, învătămîntului. în scopul unei mai bune colaborări și cunoașteri reciproce. Cele două a- corduri vor contribui, prin realizarea acțiunilor și schimburilor prevăzute. Ia dezvoltarea și diversificarea schimburilor economice dintre România și Maroc, precum și la promovarea unei mai bune cunoașteri a valorilor materiale și spirituale create de popoarele celor două țări.Din partea română, acordul de colaborare culturală a fost semnat de Corneliu Mănescu. ministrul a- facerilor externe, iar cel comercial de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior.Din partea marocană, cele două acorduri au fost semnate de dr. Ahmed Laraki. ministrul afacerilor externe..La semnare, din partea română au asistat : Aurel Moga. ministrul sănătății. Miron Nicolescu. preșe-

dintele Academiei. Vasile Șandru si Petru Burlacu, adjuncți ai ministrului afacerilor externe. Alexandru Albescu, adjunct al ministrului comerțului exterior, precum și funcționari superiori din M.A.E. și M.C.E.Din partea marocană au participat Fathi Nejjari, directorul de cabinet al ministrului afacerilor externe, Mohamed Bennani Smires, directorul protocolului din Ministerul Afacerilor Externe, si Abdelhamid Kriem, directorul afacerilor e- conomlce din Ministerul Afacerilor Externe.După semnare, cei doi miniștri de externe au rostit scurte alocuțiuni, în care au subliniat că elaborarea noilor acorduri constituie un important pas în dezvoltarea relațiilor româno-marocane. Au fost reliefate totodată perspectivele favorabile pentru extinderea în continuare a colaborării reciproc avantajoase între cele două țări.
★Ministrul afacerilor externe Republicii Socialiste România, neliu Mănescu. a oferit apoi dineu în onoarea ministrului cerilor externe al Marocului. Ahmed Laraki.

Știri culturale
Colectivul orchestrei simfonice a 

Filarmonicii „George Enescu" s-a 
înapoiat vineri în Capitală, din tur
neul pe care l-a întreprins, timp 
de trei săptămâni, peste hotare. 
Sub bagheta dirijorilor Mircea Ba- 
sarab și Mircea Cristescu, cu con
cursul violonistului Ion Voicu și al pianistului Valentin Gheorghiu, 
orchestra a prezentat o suită de 
concerte în mai multe orașe • din 
R. F. a Germaniei și în Olanda. 
Au fost interpretate lucrări de Be
ethoven, 
Bartholdy,
Franck și Enescu.

★

Dirijorul ieșean George Vintilă a 
plecat în R. D. Germană pentru a 
conduce o serie de concerte în o- 
rașul Erfurt. în programul concer
telor sînt înscrise lucrări de Mo
zart, Brahms, precum și o piesă a 
compozitorului român Dumitru Bu- 
ghici.

Haydn, Mendelssohn- 
Ceaikovski, Cesar

al Cor- un afa- dr.(Agerpres)
Waaldegaard-Helmer cîști- 
gdiorii „Raliului Monte 
Carlo"

ȘTIRI SPORTIVE
A luat sfîrșit cea de-a 38-a ediție a competiției internaționale automobilistice „Raliul Monte Carlo", la care au participat 196 de concurenți. Victoria a revenit echipajului suedez alcătuit din WAALDEGAARD — HELMER pe o mașină „Porsche". Pe locurile următoare s-au clasat echipajele franceze Vinatier — Jacob și Larrousse — Merramond. Competiția a fost terminată din cele 39 care ultima parte a Carlo — Monte Bjorn Waaldegaard este în vîrstă de 25 de ani. Colegul său I.ars Helmer are 27 de ani și este de profesie mecanic într-o localitate în apropiere de Stockholm. Unul din echipajele favorite, cel al englezului Vic Elford. Care a pilotat un „Porsche". a abandonat din cauza unui accident, cu 4 ore înaintea încheierii cursei. Vie El ford reușise în finalul cursei să obțină un avans de 1’29“ asupra echipajului suedez, după care a intervenit accidentul. Mașina a derapat de pe sosea și a suferit avarii. Cei doi piloti. Elford si David Stone, au scăpat nevătămați. Anul trecut competiția fusese cîstigată de echipajul Vic Elford — David Stone.

F. C. SANTOS ȘI-A CONTINUAT TURNEUL ÎN AFRICA, jucînd cu selecționata „Leoparzii" din Congo (Kinshasa). Au învins fotbaliștii congolezi cu scorul de 3—2 prin punctele marcate de KALALA (2) și ADELA. Cele două goluri ale formației braziliene au fost înscrise de FELE.de 30 de echipaje au luat startul în traseului : MonteCarlo (670 km). LA GRAZ s-a disputat cea de-a doua întîlnire internațională de handbal dintre selecționatele masculine ale Austriei și Elveției. Victoria a revenit cu scorul de 18—15 (11—7) handbaliștilor elvețieni. „în primul meci, desfășurat la Viena, cele două echipe terminaseră la egalitate : 10—10.în palatul sporturilor din Moscova s-a disputat întîlnirea internațională de gimnastică acrobatică dintre echipele U.R.S.S. și Poloniei. Victoria a revenit gazdelor cu scorul final de 108,75—103,55 puncte.în cadrul unui concurs de natație desfășurat la Sydney. RICK WILKINSON, în vîrstă de 16 ani. una

din marile speranțe ale înotului australian a realizat în proba de 400 m liber excelentul timp de 4’15”6/10. De asemenea, el a fost cronometrat cu rezultatul de 17’2”8/10 în proba de 1 500 m.SELECȚIONATA DE HOCHEI PE GHEAȚA A U.R.S.S. a susținut a treia întîlnire cu echipa Canadei. Victoria a revenit hocheiștilor sovietici cu scorul de 8—3 (4—2, 1—1, 3—0). Au marcat pentru oaspeți Petrov (2), Vikulov (2), Mihailov, Maiorov, Starșinov și Ragulin. Punctele echipei canadiene au fost realizate de Holmes și a fost urmărit spectatori. Pinder (2). Jocul de peste 5 000 de
SUEDEZ OWETENISMANULBENGTSSON s-a calificat în semifinalele campionatelor internaționale pe teren acoperit ale R. F. a Germaniei, învingîndu-1 cu 8—6, 6—4 pe Battrick (Anglia). La feminin. Joyce Williams (Anglia) a repurtat victoria cu scorul de 6—4, 6—2 în fața lui Heidi Orth (R. F. a Germaniei), ca- lificîndu-se pentru semifinalele probei.

»

consolidării orînduirii de stat, a relațiilor socialiste de prpducție și a dezvoltării forțelor de producție în aceste țări. Sarcinile tot mai complexe care au stat în fața țărilor membre C.A.E.R. în legătură cu dezvoltarea economiilor lor au ridicat în fata consiliului noi cerințe și au condus la necesitatea lărgirii și a- dîncirii permanente a colaborării e- conomice și tehnico-științifice, la perfecționarea formelor și metodelor sale, pe baza principiilor marxism- leninismului, ale internaționalismului socialist.Dezvoltarea și perfecționarea colaborării economice și tehnico-știintifice a țărilor membre C.A.E.R. și a activității Consiliului de Ajutor Economic Reciproc sînt în atenția și preocuparea permanentă a partidelor comuniste și muncitorești și a guvernelor acestor țări. La consfătuirile conducătorilor partidelor și ale șefilor de guverne se examinează cele zmai importante probleme ale colaborării și activității organelor C.A.E.R. și se elaborează recomandări cu privire la principalele direcții ale colaborării viitoare a țărilor membre C.A.E.R. și la întărirea organizatorică a consiliului. Pe baza acestor recomandări, organele consiliului au elaborat, iar țările membre ale consiliului au a- doptat „principiile fundamentale ale diviziunii internaționale socialiste a muncii", care în prezent se realizează cu succes.în cadrul Consiliului de Ajutor Economic Reciproc au apărut și s-au dezvoltat astfel de metode și forme importante de colaborare, cum sînt coordonarea planurilor economice, care a devenit metoda de bază în activitatea consiliului, specializarea și cooperarea în producție, colaborarea tehnico-științifică, colaborarea în domeniul construirii de obiective economice prin eforturi comune ale țărilor interesate.în cadrul C.A.E.R. a căpătat o largă dezvoltare colaborarea în domeniul comerțului exterior. S-a desfășurat o activitate însemnată prin încheierea acordurilor comerciale de lungă durată între țările membre C.A.E.R., solutionarea problemelor stabilirii prețurilor contractuale din comerțul reciproc, a condițiilor generale de livrare ale țărilor membre C.A.E.R. și altele. S-a dezvoltat colaborarea în probleme valutar-financiare.Activitatea cu privire la coordonarea planurilor reprezintă principalul mijloc al dezvoltării diviziunii internaționale socialiste a muncii. în perioada care a trecut, țările membre C.A.E.R. și organele consiliului au efectuat lucrări privind coordonarea planurilor pe trei perioade cincinale : 1956—1960. 1961—1965,1966—1970. în prezent se desfășoară activitatea de coordonare a planurilor pe perioada 1971—1975, Iar pentru diferite probleme alese și pe o perioadă mai îndelungată.Coordonarea planurilor economice, efectuată de țările membre C.A.E.R. pe bază bilaterală și în organele consiliului, a facilitat țărilor soluționarea unei serii de probleme actuale ale dezvoltării economiilor lor naționale, în primul rînd, în ramurile materiilor prime și de combustibil și energie, în ramurile siderurgiei și metalurgiei neferoase, industriei chimice, construcțiilor de mașini.Consiliul de Ajutor Economic Reciproc a contribuit la dezvoltarea specializării și cooperării internaționale în producția construcțiilor de mașini, industriei radiotehnice și e- lectronice, industriei chimice, siderurgiei. Aceasta a condus la lărgirea schimbului de mașini și utilaje, a căror pondere în volumul total al schimburilor reciproce de mărfuri a reprezentat în anul 1967 circa 40 la sută.O condiție importantă care contribuie la adîncirea specializării și cooperării internaționale în producție o reprezintă, de asemenea, lucrările care se desfășoară în cadrul C.A.E.R. cu privire la standardizarea produselor industriale, ținîndu-se seama de nivelul mondial.în activitatea C.A.E.R. s-au dezvoltat în mod însemnat colaborarea tehnico-știintifică, coordonarea lucrărilor de cercetări științifice, care prezintă interes reciproc, schimbul de documentații tehnico-știintifice și altă experiență înaintată în producție. Totodată. în această perioadă, schimbul gratuit de documentații tehnico-știintifice a avut un rol însemnat. în prezent a apărut și capătă o importanță tot mai :nare colaborarea nemijlocită pe baze contractuale între institutele de cercetări științifice și instituțiile țărilor membre C.A.E.R.La recomandarea organelor Consiliului de Ajutor Economic Reciproc :— s-a construit conducta petrolieră „Prietenia", prin care s-au transportat în decursul existenței acesteia aproape 85 milioane tone de țiței sovietic în Ungaria, Polonia, Republica Democrată Germană și Cehoslovacia, ceea ce a contribuit la crearea în aceste țări a unei industrii proprii prelucrătoare de țiței și petrochimice ;— s-au interconectatenergetice ale țărilor bre C.A.E.R., ceea ce terea schimbului de că dintre acestea de kw/h în anul 1960 kw/h în anul 1967 șio mai bună folosire? de către țări a puterilor energetice existente ; '— s-a creat parcul comun de vagoane de marfă, care dispune în prezent de peste o sută de mii unități. Aceasta a contribuit la o mai bună folosire de către țări a vagoanelor de marfă în transporturile internaționale, la accelerarea circuitului lor și creșterea eficienței economice. a exploatării acestora ;— s-a creat Banca internațională de colaborare economică în scopul dezvoltării în continuare a colaborării țărilor membre C.A.E.R., în primul rînd în domeniul exterior reciproc.Dezvoltînd colaborarea în același timp țările

deschis. Primirea de membri în consiliu este deschisă pentru alte țări care împărtășesc scopurile și principiile consiliului si care s-au declarat de acord să-și asume obligațiile cuprinse în statut. La activitatea consiliului pot participa țări care nu sînt membre ale consiliului.In conformitate cu convenția încheiată în anul 1964 între C.A.E.R. și guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, la lucrările organelor C.A.E.R. participă Iugoslavia în problemele care prezintă interes reciproc pentru țările membre C.A.E.R. și R.S.F.I.. De-a lungul celor 20 de ani, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc a acumulat o bogată experiență în dezvoltarea colaborării multilaterale. ’ iar prestigiul său international a crescut nemăsurat. în etapa actuală a dezvoltării economiei lor. țările membre C.A.E.R. sînt unanime în năzuința de a perfecționa si ădînci și de aici înainte colaborarea lor economică și tehnico-știintifică reciprocă. care devine un factor tot mai esențial al progresului lor continuu, economic și social.Activitatea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc constituie un exemplu elocvent al relațiilor de tip nou. contribuie la avîntul puternic al economiei fiecărei țări și prin aceasta a sistemului socialist în ansamblu.Sesiunea a examinat raportul Comitetului executiv cu privire la activitatea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc în perioada dintre sesiunile a 21-a și a 22-a ale consiliului șt principalele ei direcții și sarcini pe perioada imediat următoare. Sesiunea a relevat că în perioada menționată, colaborarea economică și tehnico-științifică a țărilor membre C.A.E.R. s-a dezvoltat ca și înainte, în conformitate cu scopurile și principiile C.A.E.R.în perioada care a trecut după sesiunea a 21-a, țările membre C.A.E.R. au continuat să-și îndrepte eforturile spre îndeplinirea planurilor de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1966—1970, în care se prevede dezvoltarea continuă în ritmuri rapide a producției sociale, asigurarea progresului tehnico-științific, perfecționarea structurii economiei naționale, dezvoltarea în continuare a legăturilor economice externe ale țărilor și creșterea nivelului de trai al populației.Potrivit datelor orientative, volumul venitului național în anul 1968, în comparație cu anul 1965, a crescut în ansamblu pe țările membre C.A.E.R. cu 23 la sută, din care în Republica Populară Bulgaria — cu 29 lă sută, în Republica Socialistă Cehoslovacă — cu 26 la sută, în Republica Democrată Germană — cu 17 la sută, în Republica Populară Mongolă — cu 20 la sută, în Republica Populară Polonă — cu 19 la sută, în Republica Socialistă România — cu 26 la sută, în Republica Populară Ungară — cu 24 la sută, în U.R.S.S. — cu 24 la sută.Ritmurile obținute de creștere a venitului national depășesc în majoritatea țărilor membre C.A.E.R. ritmurile prevăzute în planurile lor cincinale.în cei trei ani ai cincinalului curent, a continuat să se dezvolte în ritmuri rapide, industria, a cărei creștere în anul 1968 în comparație cu anul* 1965, pe țările membre C.A.E.R. în ansamblu, a reprezentat după date preliminare 28 la sută, din care în Republica Populară Bulgaria — 42 la sută, în Republica Socialistă Cehoslovacă — 23 la sută, în Republica Democrată Germană — 20 Ia sută, în Republica Populară

Mongolă — 23 la sută, în Republica Populară Polonă — 26 la sută, în Republica Socialistă România — 40 la sufă, în Republica Populară Ungară — 23 la sută și U.R.S.S. — 29 la sută.în acești ani s-au obținut noi succese în dezvoltarea agriculturii, transporturilor și în alte ramuri ale economiei naționale.în legătură cu examinarea problemelor evidențiate în cursul coordonării planurilor pe perioada 1966— 1970. organele C.A.E.R. au elaborat recomandări, care contribuie la dezvoltarea colaborării în asigurarea necesarului economiei naționale a țărilor membre C.A.E.R. în anumite tipuri de combustibil și materii prime. mașini și utilaje de înaltă productivitate. la introducerea de noi procese tehnologice, creșterea. calității produselor care se livrează reciproc. specializarea si cooperarea în producția construcțiilor de mașini, industriei radiotehnice si electronice, industriei chimice, siderurgiei, standardizării.în cursul coordonării planurilor de dezvoltare a economiei naționale ale tarilor membre C.A.E.R. pe anii 1971—1975, se desfășoară consultări bilaterale și. de asemenea, se elaborează diferite probleme ale colaborării economice, evidențiate de țări.în conformitate cu hotărîrile sesiunii a 21-a a C.A.E.R. s-au depus e- forțuri cu privire la îmbunătățirea în continuare a lucrărilor în domeniul specializării și cooperării în producție. A continuat să se dezvolte colaborarea tehnico-știintifică. atît pe calea coordonării celor mai importante cercetări științifice și tehnice. care prezintă interes reciproc, cît și pe calea schimbului de experiență tehnico-productivă. în organele consiliului se efectuează studii economice în scopul de a contribui dezvoltarea colaborării economice tehnico-știintifice. Colaborarea ce dezvoltă a contribuit la lărgirea adîncirea în continuare a legă-la si se și ------------ — -----turilor de comerț exterior. Creșterea schimburilor reciproce de mărfuri ale țărilor membre C.A.E.R. a reprezentat în anul 1968. după date preliminare. 11 la sută fată de 9.8 la . sută în anul 1967.Sesiunea a aprobat activitatea Comitetului executiv și a stabilit direcțiile dezvoltării și perfecționării colaborării economice și tehnico- știintifice a țărilor membre C.A.E.R. pe perioada imediat următoare.Sesiunea a recomandat țărilor, și a dat sarcina organelor consiliului, să asigure îndeplinirea la timp a tuturor lucrărilor prevăzute în programul coordonării planurilor de dezvoltare a economiilor naționale ale țărilor membre C.A.E.R. pe perioada 1971—1975, inclusiv elaborarea complexă a problemelor evidențiate ale colaborării economice pe perioada 1971—1975.Țările membre C.A.E.R. și R.S.F.I. vor prezenta propunerile lor în diferite probleme alese ale colaborării economice și tehnico-știintifice a țărilor membre C.A.E.R. și R.S.F.I. pe perioada după anul 1975.Sesiunea a recomandat țărilor membre C.A.E.R. și R.S.F.I. și a dat sarcină organelor consiliului să a- dopte măsuri referitoare la accelerarea elaborării de recomandări privind specializarea si cooperarea în producția celor mai importante tipuri de mașini, utilaje și aparate, alese de țări interesate, si să accelereze elaborarea problemelor economice generale, valutar-financiare și de comerț exterior, ale specializării șj cooperării în producție.în scopul dezvoltării în continuare a colaborării tehnico-știintifice si al sporirii eficientei acesteia, țările membre C.A.E.R. și organele consiliului vor folosi, mai larg forme și metode variate de colaborare între țările interesate, concentrîndu-si a- tentia asupra celor mai importante sectoare ale științei, tehnicii si Producției care au o însemnătate hotărî- toare pentru progresul tehnic al țărilor.în legătură cu faptul că în anul 1970 se împlinesc o sută de ani de la nașterea lui V. I. Lenin, sesiunea a hotărît să se marcheze această dată memorabilă în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.Examinarea problemelor la sesiunea consiliului s-a desfășurat în spiritul prieteniei frățești și al deplinei înțelegeri reciproce.
SEMNAREA UNUI PROTOCOL

COMERCIAL ROMĂNO-SOVIETIC
MOSCOVA 24. — Corespondentul Agerpres N. Cristoloveanu transmite : în urma tratativelor purtate la Moscova, la 24 ianuarie a fost semnat protocolul privind schimbul direct de mărfuri între Ministerul Comerțului Interior al Republicii Socialiste România și Ministerul Comerțului al U.R.S.S. pe anul 1969. Se prevede creșterea schimbului direct de bunuri de larg consum cu circa 40 la sută față de anul precedent și o lărgire însemnată a sortimentelor de mărfuri ce se vor livra de către ambele părți.Ministerul Comerțului Interior al Republicii Socialiste România va livra confecții, articole de marochină- rie și galanterie, ochelari de soare, articole de artizanat, jucării, unele sortimente de băuturi, fructe, legume și altele.Ministerul Comerțului al U.R.S.S.

va livra pește, conserve de pește, ceasuri, aparate foto, televizoare, frigidere, vase emailate, tacîmuri, a- parate de lustruit parchetul, alte obiecte de uz casnic, diverse țesături, covoare etc.Totodată, s-a convenit ca în cursul anului ambele părți să găsească noi posibilități de sporire a schimbului de mărfuri peste limitele prevăzute în protocol.Protocolul a fost semnat din partea Ministerului Comerțului Interior al Republicii Socialiste România de Alexandru Sobaru, prim-adjunct al ministrului, iar din partea Ministerului Comerțului al U.R.S.S. de A. Trifonov, piim-adjunct al ministrului.în cursul șederii sale la Moscova, delegația Ministerului Comerțului Interior al Republicii Socialiste România a vizitat o serie de organizații șl întreprinderi comerciale.

\

A

sistemele europene mem- a permis creș- energie electri- la 150 milioane la 8,5 miliarde a contribuit la

comerțuluireciprocă, membre C.A.E.R. promovează cu consecventă politica îndreptată spre lărgirea relațiilor economice cu toate țările lumii si în primul rînd cu țările socialiste membre C.A.E.R:, cu țările în curs de dezvoltare, precum si cu alte țări, indiferent de sistemul lor social-economic, pe baza principiilor egalității, avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne, respectării suveranității.Consiliul de Ajutor Economic Reciproc este o organizație cu caracter

ÎNDEPLINIREA PIANULUI DE STATIN R. D. GERMANABERLIN 24. •— Corespondentul A- gerpres, St. Deju, transmite : La Berlin a fost dat publicității comunicatul Direcției centrale de stat pentru statistică a R. D. Germane cu privire la îndeplinirea planului de stat pe anul 1968. Venitul național al R.D.G. a crescut în 1968 cu 5,3 la sută față de anul precedent, se arată în* comunicat. Investițiile au crescut în această perioadă cu peste 10 la sută, producția de mărfuri industriale — cu 6,1 la

sută, exportul — cu 9 la sută, comerțul cu amănuntul — cu 4,7 la sută.Anul trecut agricultura a fost înzestrată cu 11 030 tractoare, 739 combine cerealiere, 863 combine de cules cartofi și cu alte mașini agricole. Exporturile R.D.G. au crescut cu 9 la sută în comparație cu anul precedentîn afară de dezvoltarea relațiilor comerciale ale R. D. Germane cu țările membre ale C.A.E.R., un schimb intens de mărfuri a fost înregistrat cu Suedia, Norvegia și Japonia.
Program de colaborare 
culturală româno-olandezHAGA 24 (Agerpres). — La Haga 8-a semnat Programul de colaborare culturală pe anii 1969—1979. între Republica Socialistă România si Regatul Olandei, care va fi supus a-

probării celor două guverne, gramul prevede schimburi de de oameni dP știință și artă, didactice, organizarea reciprocă d« expoziții, gale de filme.
Pro- vizite ' cadre

Institutul.de


V

AZI SE DESCHIDE LA PARIS

CONFERINȚA ÎN PATRU 
ÎN PROBLEMA
VIETNAMULUIPARIS 24 (Agerpres). — „Negocierile constituie prin ele însele o victorie a. popornlui nostru", a relevat Nguyen Thanh Le, adjunct al șefului delegației R.D. Vietnam la convorbirile de la Paris. într-un interviu acordat ziarului „Izvestia". Acceptarea negocierilor de către S.U.A.. a continuat el, a constituit desigur o anumită recunoaștere a faptului că „pierzînd în aventura lor foarte mult, ei n-au obținut nimic... Noi am dori ca noii conducători ai S.U.A. să lărgească această insuliță de realism în politica lor viitoare față de Vietnam. Dacă ei o vor face, aceasta va însemna, în primul rînd, că ei răspund năzuințelor poporului american".

Intr-o declarație făcută presei joi după-amiază la Paris. Tran Buu Kiem, șeful delegației F.N.E. din . Vietnamul de sud la conferința în problema Vietnamului, a subliniat că ședința plenară de sîmbătă a celor patru delegații nu cuprinde nici o ordine de zi precisă, fiecare delegație urmînd să se refere la problemele pe care le consideră avînd o deosebită importanță. Tran Buu Kiem a menționat cu acest prilej că scopul acestei conferințe este de a se ajunge la un acord privind soluționarea problemei vietnameze. Tran Buu Kiem a reamintit din nou că poziția F.N.E. din Vietnamul de sud la aceste tratative se bazează pe programul politic al F.N.E. și pe cele 5 puncte anunțate la 3 noiembrie 1968.
★ ★

ORIENTUL
APROPIAT

© DECLĂRĂTII LA NEW YORK ȘI PARIS ÎN LEGĂTURĂ CU 
PROPUNEREA FRANȚEI ® ÎNTREVEDERI HUSSEIN - WIL
SON ® CONTACTELE LUI GUNNAR JARRING ÎNAINTEA 

RELUĂRII MISIUNII SALE

Reuniunea de la Geneva pentru

dezvoltarea cooperării
științifice și tehnice in Europa IIONHA DE SO-

Reprezentanții Statelor Unite. Re
publicii Democrate Vietnam. Fron
tului Național de Eliberare din Vietnamul de sud si ai administrației de 
la Saigon vor lua loc azi în jurul 
mesei rotunde, la Paris, pentru a 
începe discutarea problemelor de 
fond privind reglementarea conflic
tului vietnamez. Deblocarea drumu
lui spre tratative deschide o pers
pectivă dătătoare de speranțe.

Actuala conferință de la Paris con
stituie o rezultantă a situației de pe 
fronturile de luptă din Vietnam. Anii 
de război au demonstrat că Statele 
Unite, în pofida superiorității mili
tare, a bombardamentelor lor necru
țătoare, n-au reușit să îngenuncheze 
eroicul popor vietnamez, care îsi 
apără cu eroism drepturile sale sa
cre — libertatea si independența pa
triei.

Firește, conferința de la Paris are 
de înfruntat probleme complexe, spi
noase. ele pot fi însă rezolvate dacă 
vor fi abordate cu dorința de a le 
soluționa, dacă se va ține seama de 
realități; de dreptul sacru al poporu
lui vietnamez de a-si hotărî singur 
destinele Convorbirile care încep as
tăzi vor arăta în ce măsură forțele 
care au pornit agresiunea împotriva 
poporului vietnamez vor asculta de 
glasul rațiunii, vor ține seama de ce
rerile păturilor celor mai largi ale 
opiniei publice de pretutindeni pen
tru soluționarea cît mai grabnică a 
conflictului din Vietnam, corespun
zător intereselor păcii și securității 
Topoarelor.

Acordul de procedură intervenit la 
începutul acestei săptămâni intre cele 
patru delegații este aproape unanim 
apreciat ca fiind de bun augur pen
tru desfășurarea ulterioară a confe
rinței. Hotărîrea ca ședințele să se 
desfășoare în jurul unei mese ro
tunde — intervenită după atîtea con
troverse — răspunde nu numai spi
ritului elementar al echității, ci și unei realități incontestabile. In felul 
acesta, Frontul Național de Elibera
re, forța conducătoare a întregului 
popor din Vietnamul de sud, ia parte 
la convorbiri pe picior de egalitate 
cu celelalte delegații.

Acordul permite abordarea chiar 
de la ședința de azi a chestiunilor de 
fond, deschizîndu-se calea reglemen
tării problemei vietnameze. Aceasta 
reclamă în mod imperios retragerea

tuturor trupelor străine din Vietnam, 
desființarea bazelor militare străine, 
respectarea dreptului inalienabil al 
poporului vietnamez de a trăi în libertate, de a-și hotărî singur soarta.

Speranța popoarelor în rezultatul 
pozitiv al negocierilor constituie im
plicit o expresie a solidarității lor cu 
lupta dreaptă a poporului vietnamez. 
Țările socialiste, opinia publică pro
gresistă de pe toate meridianele 
sprijină cu tărie cauza poporului viet
namez. Săptămîna de solidaritate in
ternațională cu lupta eroică a po
porului vietnamez, care începe mii- 
ne, se va desfășura sub semnul in
tensificării acțiunilor opiniei publice 
mondiale pentru încetarea definitivă 
a războiului S.U.A. în Vietnam și 
va oferi, cu siguranță, pretutindeni, 
noi dovezi de simpatie și solidaritate 
cu eroicul popor al Vietnamului.

Poporul român, profund atașat 
cauzei libertății și independenței tu
turor popoarelor, este pătruns de 
sentimente de solidaritate frățească 
față de eroicul popor vietnamez, i-a 
acordat și-i acordă întregul său spri
jin internaționalist. Alături de for
țele iubitoare de pace din întreaga 
lume, opinia publică din țara noas
tră își manifestă încă o dată convin
gerea că dreapta cauză a poporului 
vietnamez va birui.

NEW YORK 24 (Agerpres). — Noul reprezentant al S.U.A. Ia O.N.U., Charles Yost, a declarat joi, după prezentarea scrisorilor sale de acreditare secretarului general al O.N.U., U Thant, că situația din O- rientul Apropiat este considerată printre „cele mai urgente" de administrația Nixon. Subliniind că guvernul S.U.A. nu a luat încă o ho- tărire în legătură cu propunerea franceză privind organizarea unei reuniuni a membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate în legătură cu Orientul Apropiat, Yost a spus totuși că „cele patru mari puteri sînt interesate în adoptarea de acțiuni pozitive în Orientul Apropiat".
★PARIS 24 (Agerpres). — Luînd eu- vîntul în fața Comisiei afacerilor externe a Adunării Naționale Franceze, ministrul de externe, Michel Debr<5, s-a referit la propunerea adresată de Franța celorlalți trei membri permanent! ai Consiliului de Securitate. Ministrul a subliniat faptul că această propunere nu înseamnă ca cele patru puteri „să indice" o anume soluție adoptată de ele. Dacă cei patru ar realiza un acord, a spus el, Consiliul de Securitate va fi înștiințat, urmînd să ia hotărîrlle pe care Ie va crede necesare. El a adăugat că în cazul in care O.N.U. va adopta o ho-

tărîre în privința Orientului Apropiat, indicînd și mijloacele de aplicare și de control a hotărîrilor sale, Franța va fi gata să participe activ.
ARăspunzînd unei întrebări cu privire la posibilitatea recunoașterii Israelului de către statele arabe, regele Hussein al Iordaniei a declarat în cadrul unui interviu acordat postului de radio Luxemburg și transmis de france Presse : „Potrivit termenilor rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967. noi vom fi obligați să recunoaștem toate țările angajate în conflictele din O- rientul Apropiat, mod evident

GENEVA 24. — Corespondentul A- gerpres. Horia Liman, transmite : în zilele de 20—24 ianuarie s-au desfășurat la Palatul Națiunilor lucrările reuniunii experților guvernamentali pentru cooperarea științifică și tehnică, organizată de Comisia economică O.N.U. pentru Europa pe baza unei inițiative a României, adoptată în aprilie 1907. Reuniunea a avut ca obiective principale examinarea posibilităților de lărgire și promovare a cooperării științifice și tehnice în Europa sub auspiciile comisiei. Delegația tării noastre a fost condusă de acad. Aurel Avramescu. directorul Centrului de documentare științifică al Academiei Republicii Socialiste România.

Cooperarea științifică și tehnică între țările avînd sisteme social-econo- mice diferite a fost obiectul unor largi dezbateri. Majoritatea delegațiilor s-au pronunțat în favoarea multiplicării domeniilor în care această cooperare este posibilă.Reuniunea recomandă cu titlu prioritar organizarea de cercetări internaționale conjugate în domeniul eficacității gestiunii și al cercetării operaționale, conform propunerii făcute de șeful delegației române.Participanții au căzut de acord a- supra necesității de a se convoca o nouă reuniune a experț.ilor guvernamentali în 1970 sau 1971.

I

D. ȚINU

STARE
EXCEPȚIONALĂ

ÎN SPANIAMADRID 24 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri al Spaniei a decretat stare excepțională în întreaga țară. Nu au fost indicate motivele care au determinat adoptarea acestei măsuri, dar, potrivit agențiilor de presă, în cercurile informate madrilene s-a precizat că guvernul este îngrijorat de acțiunile revendicative din ultimele luni ale diferitelor pături ale populației.
(Urmare din pag. I)nuă a productivității muncii și la ridicarea neîncetată a bunăstării popoarelor și țărilor membre.In cele două decenii care s-au scurs de la înființare, C.A.E.R. a desfășurat o amplă activitate în direcția dezvoltării legăturilor economice dintre țările socialiste participante, legături ce s-au intensificat considerabil în această perioadă. Dacă în primii ani C.A.E.R. a sprijinit îndeosebi dezvoltarea colaborării în domeniul schimburilor comerciale reciproce, ulterior activitatea sa s-a amplificat, cuprinzînd noi domenii și forme superioare de colaborare. Astfel, C.A.E.R. are un rol important în coordonarea planurilor pe baza înțelegerilor bi și multilaterale — ca formă principală de colaborare între economiile naționale ale țărilor participante — în specializarea și cooperarea în producție, coordonarea u- nor acțiuni importante de cercetare științifică și tehnică, în realizarea schimburilor de experiență și informații economice etc.Punînd în centrul politicii sale externe prietenia și colaborarea cu statele sistemului socialist, pătrunsă de grija și preocuparea pentru adîncirea lor continuă, fidelă angajamentelor asumate, România participă activ la dezvoltarea colaborării în cadrul C.A.E.R., la acțiunile întreprinse de acest organism în direcția intensificării unei conlucrări fructuoase. Reprezentanții țării noastre iau parte la elaborarea recomandărilor în probleme ale colaborării economice șl tehnico-științifice. Atenția deosebită pe care România o acordă lărgirii colaborării economice cu toate țările socialiste își găsește expresie în extinderea continuă a schimburilor de mărfuri cu aceste țări, volumul acestor schimburi fiind în prezent de circa 4 ori mai mare decît în anul 1950. Țărilor socialiste Ie-a revenit în anul trecut mai mult de jumătate din volumul comerțului nostru exterior. Dinamica relațiilor României cu țările membre sau participante la activitatea C.A.E.R. este ilustrată de următoarele procente de creștere în 1967 față de 1960 : Bulgaria — 259 ; Cehoslovacia — 140 ; R. D. Germană — 153 ; Iugoslavia — 344 ; R. P. Mongolă — 655 ; Polonia — 219; Ungaria — 107 ; U.R.S.S. — 150. Sub raportul volumului absolut, relațiile cele mai însemnate se înregistrează în comerțul exterior cu U.R.S.S. (care ocupă primul loc în întregul comerț exterior al României și o pondere de circa 55 la sută în ansamblul comerțului cu țările socialiste). Se întreprind sau sînt inițiate acțiuni de cooperare în producție sau de construire prin eforturi comune a unor importante obiective econo-

mice — cel mal de amploare dintre ele fiind complexul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, care se construiește în colaborare de către România și Iugoslavia. Plenara Comitetului Central al P.C.R. din martie 1967, care a examinat problemele colaborării economice, a indicat cursul spre dezvoltarea cît mai largă, în forme cît mai variate și eficiente, a cooperării multilaterale a României cu țările socialiste, Drept urmare, România s-a adresat tuturor țărilor socialiste cu un mare număr de propuneri de dezvoltare a cooperării în producție și tehnico-științifice, dintre care unele au fost perfectate în acorduri, pentru altele purtîndu-se în continuare tratative. Principiile înscrise în statutul C.A.E.R. proclamă : „Consiliul de Ajutor Economie Reciproc este fondat pe baza egalității suverane a

tuturor țărilor membre ale Consiliului. Colaborarea tehnico-științifică a ale Consiliului se < trivit principiilor pline în drepturi, veranității și intereselor naționale, ale avantajului reciproc și ajutorului reciproc tovărășesc". întreaga experiență de pînă acum demonstrează că promovarea consecventă a a- cestor principii creează condiții pentru o conlucrare fructuoasă, cu adevărat tovărășească, asigură îmbinarea armonioasă a intereselor fiecărei țări socialiste vește întăririi lor socialiste.Relațiile de zate la baza _ cialiste sînt chemate să-și afirme superioritatea în opoziție cu relațiile interstatale din lumea capitalistă, cărora le sînt proprii inegalitatea, dominația celor puternici asupra celor slabi, jaful și dictatul imperialist. Exemplul „integrării" din Europa occidentală este revelator pentru a- cest tip de relații. Analiza temeinică a realităților din Piața comună infirmă părerile acelor economiști care pretind că creșterile din economia, țărilor participante la C.E.E. — relativ mici — se datorează „integrării". In schimb, faptele arată că, departe de a se realiza o „armonizare" a intereselor parti-

, economică și tărilor-membre desfășoară po- egalității de- respectării su-

cu ale celorlalte, ser- fortei și unității tări-tip calitativ nou așe- colaborării țărilor so-

ÎNCHEIEREA
PLENAREI

C. C. AL P. C.
DIN JAPONIA

ITOKIO 24. — Corespondentul A- gerpres, FI. Țuiu, transmite : La Tokio s-au încheiat lucrările celei de-a opta plenare a C.C. al P.C. din Japonia. In comunicatul oficial publicat de ziarul ^.Akahata" se a- rată că plenara a adoptat în unanimitate programul politic „Orientarea luptei în -anul 1970". în program se arată că P.C. din Japonia va lansa. începînd din 4 februarie, o campanie de o lună pentru crearea Frontului Unit al tuturor forțelor democratice din Japonia. In cursul campaniei se vor aduna și semnături împotriva tratatului de securitate japono-american care expiră în 1970 și pentru retrocedarea completă și imediată a Okinawei. Plenara a adoptat apelul de sprijinire a grevei generale din Okinawa, precum și o serie de rapoarte privind unele probleme internaționale, mișcarea tineretului, eventualele a- legeri generale în acest an. măsuri curente pentru întărirea partidului etc.
clpanților, în perioada ce s-a scurs de la semnarea Tratatului de la Roma, deși nu s-au făcut încă decît pași mici spre „integrare", procesul deschis a avut numeroase consecințe negative. In condițiile concurentei si expansiunii monopolurilor, s-a manifestat cu o vigoare sporită tendința spre adîncirea inegalității nivelurilor de dezvoltare, nesocQtirea unor interese vitale ale țărilor participante și știrbirea suveranității lor. favorizarea penetrației capitalului străin — toate acestea amenințînd drepturile și cuceririle sociale ale oamenilor muncii.Organizarea relațiilor de colaborare economică, în genere cristalizarea relațiilor dintre țările socialiste, ca relații de tip nou. fără precedent în istorie, este un proces complex, în continuă perfecționare. In inerent, perfecționare. In mod în desfășurarea acestui

inclns
★Hussein într-o

Israelul efiind în între acestea".al Iordaniei, vizită particu- întrevederiJoi, regele care se află Iară la Ldndra. a avut cu primul ministru britanic. Harold Wilson. și cu ministrul afacerilor externe. Michael Stewart. Au fost trecute în revistă o serie de probleme referitoare soluționare a i Apropiat. la posibilitățile de situației din Orientul
★(Agerpres). ZiarulPARIS 24 . _ .„International Herald Tribune" a a- nunțat joi că reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. pentru Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, a avut în cursul acestei luni o întrevedere secretă în Elveția cu ministrul de externe al Israelului, Abba Eban. Ziarul scrie că Jarring a folosit „pauza" pe care a avut-o între activitatea sa în Orientul Apropiat și reluarea funcției sale de ambasador al Suediei la Moscova pentru „continuarea discretă a misiunii sale în Orientul Apropiat". Printre contactele menționate de „International Herald Tribune" se numără și cel stabilit de Jarring cu ambasadorul R.A.U. la Moscova.

agențiile
0 delegație a Consiliului 

Național al Cercetării Știin
țifice din România, condusă de Ștefan Bîrlea, prim-vicepreședinte al C.N.C.S., întreprinde o vizită în Franța la invitația lui Piere Aigrain, delegatul general al guvernului pentru cercetarea științifică și tehnică din Franța. Membrii delegației române au vizitat șantierul naval din portul Le Havre. La invitația lui Emile Roche, președintele Consiliului Economic și Social din Franța, în această țară se află într-o vizită de schimb de experiență Florea Dumitrescu, vicepreședinte al Consiliului Economic al Republicii Socialiste România, și Ion Stoichici, membru al Consiliului Economic.
în documentul „Principiile fundamentale ale diviziunii internaționale socialiste a muncii", adoptat de Consfătuirea din iunie 1962 a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești participante la C.A.E.R., care le-a recomandat ca bază pentru alcătuirea unui program eficient, de perspectivă în domeniul colaborării economice între țările membre ale C.A.E.R. Valabilitatea acestor principii a fost reconfirmată la Consfătuirea de la București din iulie 1966. și ea este actuală și astăzi și se va menține pentru o lungă perioadă de timp.Este știut că au circulație teze și propuneri care susțin „integrarea" statelor membre ale C.A.E.R., învestirea organelor ei cu prerogative suprastatale, crearea unor organisme economice supranaționale și trecerea la forme de planificare unică. Viciul

TAREA C. A. E. R.

proces s-au manifestat și lipsuri, s-au folosit și practici necorespunzătoare ; înlăturarea acestora nu poate să ducă decît la o mai bună colaborare și la întărirea prieteniei. Este de aceea justificată și preocuparea pentru perfecționarea colaborării reciproce C.A.E.R., a activității C.A.E.R. Este de i la sine aceasta e o problemă de .pundere, realizabilă numai prin contribuția și consensul general. Așa cum s-a anunțat în presă, această problemă urmează să fie discutată la o viitoare întîlnire a conducătorilor de partid și de stat din țările respective. „Noi considerăm — a declarat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea de la 29 noiembrie 1968 — că această întîlnire trebuie să ducă la perfecționarea și intensificarea colaborării între țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, pe baza respectării riguroase a principiilor relațiilor dintre țările socialiste, înscrise și în statutul acestei organizații. Statutul C.A.E.R.-ului oferă largi nosibilităti pentru o conlucrare eficientă între statele-mem- bre, corespunde întru totul necesităților actuale si de perspectivă ale dezvoltării colaborării între țările socialiste". Este de altfel cunoscut că normele esențiale chemate să guverneze colaborarea în cadrul C.A.E.R. au fost proclamate și dezvoltate și

în cadrul organelor înțeles că mare răs-

fundamental al acestor forme, măsuri și propuneri constă în aceea că ele vin în contradicție cu cerințele colaborării între state independente și egale în drepturi, cu principiile înscrise în statutul C.A.E.R.. cu in- 'teresele unității țărilor socialiste. A- plicarea în viată a unor asemenea modalități este de natură să afecteze suveranitatea fiecărui stat socialist, diminuează rolul conducător al partidului marxist-Ieninist în societatea socialistă. Conducerea economiei fiecărei țări socialiste este o pîrghie esențială a partidului și guvernului din tara respectivă în realizarea obiectivelor politice și economico-soci- ale; răspunderea pentru rezultatele acestei politici face imposibilădarea sau înstrăinarea acestei prerogative.Pronunțîndu-se în modul cel hotărît pentru dezvoltarea cooperării în cadrul C.A.E.R., tara noastră este de părere că nici pe departe nu au fost epuizate posibilitățile de conlucrare pe care le oferă acest organism, că există încă largi și multiple posibilități neexplorate, forme și metode de ridicare a cooperării la un nivel mai înalt. în cadrul principiilor fixate de statut și corespunzător intereselor tuturor țărilor participante. Doritoare să aducă în acest sens o contribuție activă, tara noastră se pronunță pentru folosirea unor modalități cît mai variate și mai efi-

ce-mai

PROIECTUL UNEI DECLARAȚII DE PRINCIPII
ELABORAT DE P. C. GERMAN

BONN 24 (Agerpres). — Proiectul unei declarații de principii, avînd ca parte esențială un program de acțiune pentru reînnoirea democratică a statului și societății Republicii Federale a Germaniei, a fost prezentat de purtătorul de cuvînt al Comitetului federal al Partidului Comunist German, Kurt Bachmann. în cadrul unei conferințe de presă care a a- vut loc la Diisseldorf. Proiectul urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare primului congres al parti- . dului. care va avea loc la Essen, la 12 și 13 aprilie.Documentul subliniază că P.C.G. se pronunță pentru abrogarea legislației excepționale, dizolvarea Partidului national-democrat de extremă dreaptă și a tuturor organizațiilor neonaziste, pentru anularea interzi-

cerii Partidului. Comunist din Ger- •mania.Declarația subliniază necesitatea u- nei politici de pace a R.F.G., care ar implica recunoașterea R. D. Germane ca stat suveran și egal în drepturi. renunțarea R.F.G. la pretenția de a fi reprezentant exclusiv al națiunii germane. încheierea unui tratat de renunțare la folosirea forței, acceptarea unor măsuri de dezarmare între cele două state germane și recunoașterea frontierelor actuale din Europa. P.C.G. se pronunță totodată pentru ieșirea Germaniei occidentale din N.A.T.O. și retragerea trupelor străine de pe teritoriul vest-german. includerea tării într-o zonă denuclea- rizată, primirea ambelor state germane în O.N.U. și renunțarea la orice pretenție a Bonnului asupra Berlinului occidental.

de presă transmit
Criza guvernamentală 

din Bolivia, declanșată în urma demisiei ministrului de interne, David Fernandez, a căpătat o soluționate, cel puțin temporară. Președintele țării. Rene Barrientos, a refuzat să accepte demisia lui Fernandez și a demis, în schimb, pe Jorge Rios Gamarra, secretar general la Președinție, membru al guvernului.

de a se stabili o încetare a focului în Nigeria. In concepția liderului biafrez, această încetare a focului ar trebui să fie urmată imediat de negocieri de pace. ■■ . ■"
membru

Odu- 
cerut

Liderul biafrez 
megwu Ojukwu a 
primilor miniștri ai Suediei, 
Norvegiei și Danemarcei de 
a utiliza bunele lor oficii în încercarea

Parlamentul nord-irlan- 
dez a adoptat o moțiune prezentată de primul ministru Terence O’Neill, în care se reafirmă statutul constituțional al Irlandei de nord ca parte a Regatului Unit

ciente, menite să satisfacă In condiții superioare cerințele de materii prime, forță energetică, utilaje și instalații, să valorifice mai intens potențialul fiecărei țări. La aceasta ar putea contribui cooperarea în construirea de obiective economice în domeniul industriei, agriculturii și în alte ramuri, prin participarea mai multor țări cu instalații și utilaje, plata acestora urmînd să se facă prin livrări de produse (proprietatea fiind, bineînțeles. a țării pe teritoriul căreia se găsesc aceste obiective) ; în fabricarea, pe baza specializării, de mașini și utilaje, produse, agregate, tipuri și părți de instalații pentru nevoile părților sau pentru export pe alte piețe ; în efectuarea de prospecțiuni și explorări pentru valorificarea resurselor din țările respective sau alte țări; în folosirea unor procedee tehnice și în fabricarea unor produse pe bază de licențe sau brevete ; în domeniile principale ale științei și. tehnicii, pe baza intensificării și diversificării cercetărilor naționale etc. O influentă pozitivă asupra colaborării ar avea perfecționarea sistemului de prețuri în relațiile dintre țările socialiste, folosirea creditelor comerciale. îndeosebi pentru livrările de mașini, a creditelor de investiții etc. în domeniul dezvoltării schimburilor comerciale important ar fi ca activitatea C.A.E.R. să se concentreze și în direcția mai bunei organizări a raporturilor dintre organizațiile economice ale țărilor participante. în scopul ridicării nivelului tehnic șl de calitate al produselor, livrării lor în cele mai bune condiții. Propunerile țărilor participante la C.A.E.R. care răspund cerințelor unei colaborări rodnice, cu respectarea suveranității fiecăreia, se bucură de receptivitate și ‘ 'țării noastre.Promovînd spre lărgirea . țările socialiste, spre dezvoltarea legăturilor economice cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, tara noastră consideră că activitatea C.A.E.R. trebuie să fie de așa natură îneît să atragă participarea stateloi socialiste nemembre, precum și a altor state nesocialiste.Angajat cu toate forțele șl capacitățile sale în vasta operă de făurire a unei patrii socialiste cu un grad tot mai înaintat de dezvoltare economică și culturală, poporul român este un adept convins al cooperării rodnice între state. România va face și de aci înainte tot ce depinde de ea pentru a dezvolta legăturile de colaborare. prietenie și alianță cu țările socialiste, a contribui la o activitate rodnică în cadrul C.A.E.R.. cu convingerea fermă că aceasta răspunde intereselor poporului nostru cauzei socialismului si progresului în lume

Fostul dictator Venezue
lan, Marcos Perez Jime
nez a declarat ziariștilor că intenționează să candideze la viitoarele alegeri prezidențiale din Venezuela, care vor avea loc în 1973. El a anunțat că se vă întoarce la Caracas pentru a prelua postul de senator în care a fost ales la ultimele alegeri.

0 \

Premiul international „Ja
waharlal Nehru" Pentru Pr°- movarea înțelegerii între popoare a fost decernat post-morten pentru anul 1968 reverendului Martin Luther King, liderul populației de culoare din S.U.A., asasinat la Memphis.

Cheltuielile cu caracter 
militar au atins, pe plan mondial, un nivel record, depășit numai de cele din timpul celui de-al doilea război mondial, se arată într-un raport al Agenției pentru controlul armamentelor și dezarmării a Statelor Unite. în raport se subliniază că „cheltuielile militare pe cap de locuitor se cifrează la 53 dolari anual și corespund veniturilor unui miliard de locuitori din America Latină, Orientul Apropiat și Asia de sud-est.

cată în fiecare an ca Zi inter
națională de solidaritate cu po
poarele arabe.

După cum se știe, £n anii care 
s-au scurs de la terminarea ce
lui de-al doilea război mon
dial, ca expresie a avîntului 
impetuos al mișcării de eli
berare care a dat o lovitură ni
micitoare sistemului de asupri
re colonială, pe harta politică 
a lumii au apărut numeroase 
state noi. Valul luptei de eli
berare a trezit la viată și po
poarele Orientului Apr.opiat și 
Mijlociu. Ca rezultat al unor 
lupte grele și îndelungate duse 
împotriva dominației coloniale, 
un șir de țări au dobîndit in
dependenta, pășind pe calea 
dezvoltării economiei și cultu
rii. Concentrîndu-sl forțele în 
vederea lichidării grelei moște
niri lăsate de colonialiști și a 
consolidării independentei na
ționale, popoarele dintr-o serie 
de țări arabe au înfăptuit im
portante transformări progre
siste, s-au obținut succese în di
verse sectoare de activitate, 
s-au pus bazele unei industrii 
proprii, s-a trecut la valorifi
carea. în folosul poporului, a 
bogatelor resurse petroliere, a 
zăcămintelor miniere; de aseme
nea. s-au întreprins acțiuni pri
vind înfăptuirea reformei .agra
re. dezvoltarea agriculturi îm
bunătățirea asistentei sa.Uirc, 
crearea de cadre naționale, ■•tra
ducerea în fapt a acestor mă
suri menite să contribuie la pro
gresul economic și social al 
țărilor respective, la ridicarea 
nivelului de trai material și 
spiritual al popoarelor lor 
este urmărită îndeaproape de opinia publică din tara noastră 
care se bucură sincer de suc
cesele pe care le obțin aceste 
popoare. Manifestînd simpatie 
pentru lupta justă a popoarelor 
arabe în vederea consolidării in
dependentei lor naționale, împo
triva uneltirilor imperialismului și neocolonialismului, România 
întreține cu țările arabe relații 
prietenești, bazate pe principiile 
respectării independenței si su
veranității naționale, egalifflfr 
în drepturi, avantajului recttf 
neamestecului în treburile in-zr- 
ne. Schimburile economice, teh- 
nlco-științifice și culturale cu a- 
ceste țări se dezvoltă an de an. 
S-au intensificat, de asemenea, 
schimburile de vizite la diferite 
niveluri între oamenii de stat 
români și cei din țările arabe.

Animat de spiritul prieteniei 
și solidarității față de popoare
le arabe, poporul nostru pri
vește cu neliniște menținerea 
încordării în Orientul Apropiat. 
Țara noastră a considerat și 
consideră că ostilitățile armate, 
menținerea stării de beligeran
tă nu răspund intereselor po
poarelor din această zonă; de 
pe urma lor nu au de cîstigat 
decît cercurile imperialiste. Ca
lea instaurării păcii în această 
regiune o constituie retragerea 
trupelor israeliene din teritorii
le ocupate, rezolvarea pe baze 
reciproc acceptabile. în confor
mitate cu termenii rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967, a divergențelor 
existente, recunoașterea dreptu
lui fiecărui stat la existenta de 
sine stătătoare.

Ziua internațională pe care o 
marcăm astăzi - coincide cu 
deschiderea la Cairo a celei de-a 
doua Conferințe internaționale 
de sprijinire a popoarelor ara
be. care reunește reprezentanți 
a 70 de organizații și mișcări 
politice din 57 de țări, precum și delegați ai unor organizații 
internaționale.

Ziua internațională de solida
ritate cu popoarele arabe repre
zintă pentru poporul țării noas
tre un prilej de a-si reafirma 
sentimentele de stimă și soli
daritate pe care le nutrește față 
de aceste popoare, dorința de a 
dezvolta continuu relațiile prie
tenești statornicite cu ele, co
respunzător intereselor po
poarelor noastre, ale cauzei pă
cii și progresului.

Nicolas N. LUPU

Conferința de presă

înțelegere din parteaconsecvent orientai ea colaborării cu toate
consacrată zborului navelor
„Swz-4" șl „Sohiz-5"

Vineri după-amiază 
a avut loc în sala de 
festivități a Universi
tății „Lomonosov" o 
conferință de presă 
organizată de Acade
mia de Științe și de 
Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., 
consacrată recentului 
zbor al navelor cosmi
ce „Soiuz—4“ și „So
iuz—5". Au participat 
cosmonauții. oameni de 
Știință. reprezentanți ai corpului diplomatic, 
numeroși corespon
denți de presă străini 
acreditați la Moscova 
și ziariști sovietici.

Conferința de presă 
a fost deschisă de 
Mstislav Keldîs. pre-

A
ședințele Academiei 
de Științe a U.R.S.S. 
Cei patru cosmo- 
nauți au vorbit apoi 
despre activitatea des
fășurată de ei la bor
dul navelor cosmice 
„Soiuz—i“ și „So-

' iuz—5".In continuarea con
ferinței de presă, cei 
patru cosmonauți și 
M. Keldîs au răspuns 
la numeroasele între- 

ziaristilor. 
la între- 

ziarist re- posibilita- 
unui

bări ale 
Răspunzînd 
barea unui 
feritoare la 
tea realizării
zbor cosmic împreună 
cu S.U.A.. acad. Kel
dîs a declarat : „Noi 
nu avem nici un fel

de obiecții principiale 
împotriva unui astfel 
de zbor". In încheiere 
M. Keldîs a arătat că 
principalele orientări 
ale cosmonauticii so
vietice sînt continua
rea studierii spațiului 
circumterestru. folosi
rea stațiilor orbitala 
pentru obținerea unor 
progrese pe Pămint, 
continuarea studierii 
sistemului nostru solar, 
zboruri interplanetare. 
El a anunțat că în
tr-un viitor apropiat — ani, nu decenii — 
Uniunea Sovietică va 
realiza o stație orbitală 
prin joncțiunea a două 
nave de tipul ..Soiuz",

S. PODINA
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