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ADUNARI
GENERALE

ALE
SALARIAȚILOR

DIN
ÎNTREPRINDERI

Caracterîzîndu-se printr-un 
pronunțat spirit de lucru, adu
nările generale ale salariaților 
care se desfășoară în întreprin
deri analizează activitatea eco
nomică și financiară a întreprin
derilor și unităților economice 
pe anul trecut, concentrîndu-și 
atenția spre măsurile tehnice și 
organizatorice ce se impun pen
tru asigurarea realizării exem
plare a planului pe 1969. Prin- 
tr-o examinare competentă șl 
exigentă, în spirit critic și o- 
biectiv, colectivele de salariați 
definitivează totodată șl aprobă 
angajamentele ce și le-au asu- 

f >at în ampla întrecere pe țară 
^ițre organizațiile județene de 
partid. Acordînd o mare însem
nătate dezbaterii problemelor 
majore pe care le ridică activi
tatea economică, adunările gene
rale ale salariaților se consacră 
In egală măsură analizei aspec
telor sociale din fiecare între
prindere șî organizație econo
mică.în pagina a III-a — relatări de la adunările reprezentanților salariaților de la „Electro-Ba- nat“ șl Fabrica de confecții-Foc- șani.

J»

linia traducerii în viață a 
plenarei Comitetului

Pe 
Hotărîrii
Central al Partidului Comunist 
Român din octombrie 1967 cu pri
vire la îmbunătățirea sistemului 
de salarizare și majorarea sala
riilor și ținînd seama de rezulta
tele obținute din experimentarea 
într-un număr de întreprinderi din 
industria alimentară, Consiliul de 
Miniștri a adoptat recent o hotă- 
rîre prin care aprobă, începînd 
de la 1 februarie a.c., generaliza
rea experimentării noului sistem 
de salarizare și majorarea salarii
lor în toate întreprinderile repu
blicane din ramura industriei ali
mentare. Această hotărîre se în
scrie în prevederile Congresului al 
IX-lea al partidului privind ridi
carea nivelului de trai al oameni
lor muncii.

Corespunzător acestei hotărîri, 
salariile muncitorilor, inginerilor, 
economiștilor, tehnicienilor și func
ționarilor din industria alimentară 
urmează să fie majorate în anul 
1969 în medie cu 10,6 la sută, ceea 
ce reprezintă anual un spor de 
salarii de circa 260 milioane lei; 
împreună cu majorarea în avans 
a salariilor mici din anul 1967, de 
73 milioane lei, se asigură pe an-
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samblu o creștere în medie de 13,1 
la suta. De această creștere a sa
lariilor beneficiază un număr de 
peste 180 000 salariați, ale căror ve
nituri vor fi mai mari cu peste 330 
milioane lei pe an, față de cele 
realizate înainte de 1 august 1967.

Pe baza principiilor generale ale 
noului sistem de salarizare, sala
riile muncitorilor și personalului 
tehnic-administrativ din această 
ramură vor fi stabilite în funcție 
de cantitatea, calitatea și răspun
derea în muncă, fiind mai direct 
legate de rezultatele în producție 
ale fiecăruia și ale întreprinderii 
în ansamblu. Ponderea salariului 
tarifar în cîștigul total va crește 
simțitor, prin includerea în sala
riul tarifar a celei mai mari părți 
din actualele adaosuri din acord 
și premii. în vederea diferențierii 
salariilor în raport cu vechimea ne
întreruptă în aceeași unitate și 
permanentizării cadrelor, se intro
duce un spor peste salariul tarifar, 
stabilit pe tranșe de vechime, în 
cote de 3—10 la sută. Actuala ho- 
tărîre prevede un sistem de pre
miere a salariaților care obțin re
zultate deosebite în muncă. De a- 
semenea, pentru creșterea cointere
sării salariaților în ridicarea efi-

cîenței economice a activității în
treprinderilor, se prevede acorda
rea unor premii anuale (gratifica- 
ții) legate de depășirea prin efort 
propriu a beneficiilor planificate.

Posibilitățile de cointeresare ale 
noului sistem de salarizare vor 
crea condiții pentru a stimula pre
ocupările colectivelor întreprinde
rilor în organizarea superioară a 
producției și a muncii, folosirea 
rațională a capacităților de pro
ducție și a timpului de lucru, a- 
plicarea normelor de muncă fun
damentate și reducerea consumu
rilor de materiale, în vederea creș
terii productivității muncii și re
ducerii cheltuielilor de producție.

Reprezentînd o nouă și grăitoa
re confirmare a grijii permanente 
a partidului și guvernului pentru 
ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii, hotărîrea va con
stitui pentru lucrătorii din indus
tria alimentară un puternic im
bold în realizarea sarcinilor pla
nului cincinal, în creșterea efici
enței economice, gospodărirea cu 
mai multă grijă a mijloacelor ma
teriale și bănești, contribuind ast
fel la satisfacerea în condiții tot 
mai bune a cerințelor de produse 
alimentare ale populației.
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A INSTRUI A EDUCA
a profesoruluimisiunea indivizibilă

poateșcolii trecute însem- obtinut

grijă de știin-
tradiții sint in- contri- lungul Si

intere- talentului fiecă- capacitătilor inte- și a posibilităților Privitor la aceas-

care presupune, o atentă ope- introducere în școlare și în noilor cuceriri și de eliminare
Cele mai nobile ale școlii românești disoiubil legate de butia adusă de-a secolelor la progresul propășirea tării. Izvor nesecat de cultură și factor hotărîtor de civilizație, școala — cu limitele și neajunsurile el în diferite e- poci — a asigurat generație după generație pregătirea pentru viață a cetățenilor țării, a șlefuit cu migală caracterele celor care a- veau să devină pătrioți înflăcărați, mari personalități. savanti' și erudiți.Niciodată însă școala noastră nu a avut o poziție atît de înaltă în mecanismul vieții sociale a tării. condiții de activitate atît de favorabile și o arie de preocupări atît de cuprinzătoare ca în anii socialismului. Partidul Comunist Român și statul nostru socialist au ridicat școala la rangul de impor-

tant factor al dezvoltării și înfloririi națiunii socialiste. Cu îndreptățită mîndrie. la Conferința pe țară a cadrelor didactice — eveniment deosebit de important și cu profunde semnificații din viața noastre — vor fi în revistă succesele nate pe care le-a învățămîntul de toate gradele. Evident, ele sînt de semnificație majoră pentru opera de edificare socialistă a patriei, pentru pregătirea multilaterală a tinerelor generații chemate să ducă mai departe opera pe care o făurim azi. Directivele Comitetului Central al P.C.R. privind perfecționarea învățămîntuluî au asigurat o orientare clară, precisă, de perspectivă muncii noastre, iar prin Legea învățămîntului ș-a creat o structură organizatorică stabilă, propice

activității înstructiv-educa- tive. In aceste condiții a devenit evidentă necesitatea ca întregul corp profesoral să participe mai intens la soluționarea marilor probleme ale dezvoltării și perfecționării învăță- mîntului si să asigure pregătirea elevilor la nivelul înalt cerut de societatea noastră și, totodată, pe măsura aptitudinilor, selor și ruia, a lectuale elevilor.tă sarcină a scolii as vrea să aduc în atenție cîteva considerații.Se spune adesea și cu deplin temei că profesorul nu poate să rămînă în nici un caz un simplu colportor de produse ale inteligenței, că el poate și trebuie să aducă o contribuție substanțială. în primul rînd, la opera de moder-

nizare a conținutului învățămîntului, în esență.rație de programele manuale a ale științei .a celor depășite. Experiența a demonstrat că nimeni nu poate înfăptui mai bine, mai competent și mai realist această operație decît profesorii care lucrează efectiv la catedră. Iată de ce nu poate fi decît salutată acțiunea în curs de desfășurare a Ministerului învățămîntului de consultare largă a cadrelor didactice din învățămîntul de cultură generală cu privire la stabilirea conținutului programelor, și al manualelor școlare. La rîndul său, dacă vrea să-și onoreze misiunea.are datoria ca, procedînd selectiv, după criteriul e- sențialîtătii, să-și țină în permanentă la curent ele-

vii cu tot ce este nou în specialitatea pe care o predă și să elimine cu cunoștințele depășite actuala dezvoltare a tei.Deosebit de activă să fie intervenția școlii, a cadrelor didactice în realizarea caracterului formativ al învățămîntului. De fapt. în această direcție. în momentul de fată școala este chemată să suplinească neajunsuri evidente ale actualelor programe și manuale. Cadrele didactice pot să acționeze efectiv în direcția transferării învățămîntului formativ din stadiul declarativ pe treap- înfăptuirii practice, se-taprofesorul Prof. Ion DRAGU 
directorul Liceului „ton 
Neculce" din București

(Continuare în pag. a IV-a)

TELEGRAME
Tovarășului WLADYSLAW GOMULKA

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului MARIAN SPYCHALSKf
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

VARȘOVIA
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a încheierii Tratatului .de 

prietenie, colaborare și asistentă mutuală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Polonă, în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem dum
neavoastră și poporului frate polonez calde felicitări și urări de noi 
succese în construcția socialistă.

în cele două decenii care au trecut de la semnarea Tratatului, prie
tenia și colaborarea multilaterală româno-polonă au cunoscut o dezvol
tare continuă.

Ne exprimăm convingerea că relațiile prietenești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Polonă se vor dezvolta și în 
viitor, în interesul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste, al 

. cauzei socialismului și păcii în lume.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român,
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Stimați tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 20-â aniversări a semnării Tratatului de prie

tenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Populară Po
lonă și Republica Socialistă România, transmitem Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și guvernului Repu
blicii Socialiste România, poporului frate român și dv. personal, felici
tările noastre cordiale.

Tratatul de alianță polono-român constituie baza colaborării celor 
două țări ale noastre, corespunzător intereselor și năzuințelor comune 
rezultate în urma cotiturii istorice care s-a produs în viața popoarelor 
noastre după înfrîngerea Germaniei hitleriste în cel de-al II-lea război 
mondial.

întărirea unității țărilor socialiste în toate domeniile și lupta comună 
împotriva forțelor agresive ale imperialismului și războiului, împotriva 
forțelor revanșarde din Germania occidentală au astăzi o însemnătate 
fundamentală pentru cauza socialismului și păcii în lumea întreagă.

La a 20-a aniversare a Tratatului transmitem poporului frate român 
cele mai bune urări de succese în construirea socialismului și în dezvol
tarea relațiilor multilaterale dintre popoarele noastre prietene.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a invitat pe 
șefii misiunilor diplomatice acre
ditați la București la o partidă de 
vînătoare, care a avut loc sîmbătă, 
25 ianuarie 1969, în pădurile Al
bele, Teșila și Ogarca din județul 
Ilfov..

Au participat: președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, vicepreședintele Consiliu
lui de Stat, Emil Bodnaraș, vice
președintele Consiliului de Miniștri, 
Iosif Banc, ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Constantin Stă-’ 
tescu, primul adjunct al ministru
lui afacerilor externe, George Ma- 
covescu, și adjunctul ministrului 
afacerilor externe, Mircea Malița.

Au luat parte ambasadorii Re
publicii Populare Bulgaria — 
Gheorghi Bogdanov, R. P. Ungare 
— Jozsef Vince, R. D. Germane — 
Ewald Moldt, R.S.F. Iugoslavia — 
Jaksa Petrie, S.U.A. — R. H. Da
vis, Elveției — Charles Albert Du
bois, U.R.S.S. — A. Basov, R.P.D. 
Coreene — Kim The Hi, Greciei — 
Jean Ch. Cambiotis, Turciei —

Kâmuran Guriin, Argentinei — 
R. R. Tristany, R. F. a Germaniei
— Erich Strătling, Pakistanului —
J. K. A. Marker, Suediei — 
Baron Carl Rappe, Belgiei
— Jan Adriaenssen, Finlan
dei — Kaarlo Veikko Mâkelă,
R. P. Polone — Jaromir Oche- 
duszko, Olandei — Dirk Van Ey- 
singa, Indoneziei — R. A. H. At- 
mohandojo, R. P. Mongole — 
Damdinnerenghiin Bataa, Cubei — 
Jesus Barreiro Gonzalez, Marii 
Britanii — Denis Seward Laskey, 
miniștrii Israelului — Eliezer Do- 
ron, Braziliei — Marcos Antonio 
de Salvo Coimbra, însărcinați! cu 
afaceri a. i. ai Danemarcei — 
R. W. Hansen, Republicii Chile — 
Rolando Stein, Franței — Bernard 
Dejean de la Batie, Iranului — 
Motamed Vaziri, șeful Reprezen
tanței consulare și comerciale a 
Spaniei — Ricardo Gimenez 
Arnau.

La terminarea vînătorii, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a oferit o masă 
vînătorească, desfășurată într-o 
atmosferă prietenească și cordială.

(Agerpres)
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ALEGERILOR PENTRU

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

Șl CONSILIILE POPULAREACTIVITĂȚI ELECTORALEActuala campanie electorală desfășurată în condițiile amplelor transformări intervenite în structura societății noastre, în direcția lărgirii necontenite a democrației socialiste, antrenează mase tot mai largi de cetățeni la viata politică a tării.La capătul a două săptămîni de efervescentă viată politică, în cadrul celor aproape 117 000 de adunări electorale, care au reunit circa 7,5 milioane de cetățeni, au fost propuși 99,3 la sută din numărul candidatelor pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională, 88,1 la sută pentru consiliile populare județene,- 87 la sută pentru cele municipale. 86 la sută pentru consiliile orășenești și 85 la sută pentru consiliile populare comunale.

Propunerile de candidați au luat sfîrșit în județele Harghita și Timiș și sînt pe punctul de a se încheia în județele Bacău, Buzău. Cluj, Gorj, Sibiu și Tulcea.în același timp, în listele electorale au fost înscriși aproape 10 din cele 12,5 milioane de alegători.în cadrul întrunirilor electorale de pînă acum au luat cuvîntul aproape o jumătate de milion de cetățeni. Exprimîndu-și aprobarea deplină fată de politica internă și externă a partidului, vorbitorii, participant! activi la înfăptuirea prevederilor celui de-al IX-lea Congres al P.C.R., a programului de ridicare a tării
(Continuare în pag. a Il-a)

Ponderea gindirii în compoziția

oțelului

Combinatul siderurgic Galați Lingotierele în „aștepta
rea" hranei obișnuite — oțelul(Foto : Gh. Vintilă)

gălâțean

REPERE
ÎNCEPUTUL CONSTRUCȚIEI : septembrie 1965.
BREVIAR TEHNIC : 2 000 000 tone pămînt trans

mutat, 120 000 mc beton turnat, 39 000 tone construc
ții metalice, circa 20 000 tone utilaje tehnologice și 
echipamente electrice montate.

ȘARJA NR. 1 : 8 iunie 1968, ora 2,00. Prim-topitor: 
Gheorghe Furtună ; inginer șef de schimb : Fiorea 
Ștefănache ; șef al sectorului oțelărie : ing. N. Craft.

GREUTATEA UNEI ȘARJE : 130—150 tone.
DURATA UNEI ȘARJE : 51 minute (la cuptor

Martin : 8—10 ore).
PRODUCȚIA ANUALA ÎN 1970 : 1 250 000 tone 

(producția întregii țări în 1938 : 284 000 tone).

reportaj de George-Radu CHIROVICI

Telegramă
Excelenței Sale

‘ Dr. ZAKIR HUSSAIN
Președintele Republicii India

NEW DELHI
Cu ocazia aniversării zilei naționale a Republicii 

India, am deosebita plăcere ca, în numele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului, 
poporului român și al meu personal, să adresez Exce
lenței Voastre sincere felicitări împreună cu cele mai 
calde urări pentru sănătatea dumneavoastră personală, 
pentru prosperitatea și fericirea poporului indian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Suflă crivățul peste Ți- glina, pe Dunăre curg sloiuri albe-cenușii, iar aici, în fața ochilor noștri, dansează vara toridă a otelului incandescent. E o emoție ciudată în lucruri ; un suflu de geneză, de întîmplare primordială trece peste capetele noastre și pe filmul ce rulează în fata ochilor mintea mea proiectează alte două. Unul s-a născut recent, am scris despre el ca despre o întîmplare cu valoare de simbol : la ora zero a anului 1969. suprapusă peste „salvele celei mai pașnice artilerii din lume, aceea a sutelor de mii de butelii de șampanie", care se desfăceau în secunda a- ceea, la Galați, aici, începea descărcarea primei șarje a anului 1969. în aceeași secundă, Era prima măsură din „marșul triumfal 1969“ al otelului. A doua amintire. gravată pentru totdeauna pe cîțiva neuroni, este aceea a zilei de 17 iunie 1962 cînd, la Hunedoara, pe platforma otelăriei Sie- mens-Martin, sărbătoream intrarea în funcțiune a cuptorului numărul 5...Ce distantă am parcurs, în timp. în spațiu și, mai ales. pe o dimensiune splendidă a producției, inteligenta I O nouă emoție secretă mă încearcă : iată. Hunedoara, mîndria noas

tră, mîndria mea, a răma» undeva, în urmă 1 încep să mă gîndesc, de pe acum, la Hunedoara ca la o dragoste de adolescență, iar în mine încep să răsară coroanele unei iubiri a maturității.La Hunedoara peisajul este romantic ; aici, romantismul trebuie căutat trebuie explorat, el se naște cu participarea gîndului.în clipa în care se făcea încărcarea pentru șarja 111 411, pe platformă. în fata convertizorului, erau cu totul șase oameni; cinci ar fi putut să lipsească, u- nul singur, manevrantul convertizorului, era absolut necesar. Ce departe e Hunedoara. platforma otelăriei, cu zgomotele ei. cu alergăturile, cu comenzile strigate, cu agitația din minutele încărcării 1 Aici, un singur om. în fata unui pupitru, avînd pe un cadran un minuscul convertizor — reproducerea fidelă a celui real — înclinîndu-1 și rea- ducîndu-1 la verticală fără să-l vadă, mînuind dbuă manete fragile...Podul rulant aduce fonta lichidă. Miile de grade aruncă ceruri fantastice de seîntei cînd convertizorul începe să-și primească hrana. Trecem
(Continuare în pag. a V-a)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA 

ALEGERILOR 

PENTRU 

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

Șl CONSILIILE POPULARE

ACTIVITĂȚI 

ELECTORALE
(Urmare din pag. I)pe noi trepte de progres și civilizație. au înfățișat amplul tablou al transformărilor din fiecare sat și o- raș. din fiecare circumscripție în anii ultimei legislaturi. în același timp, adînc preocupați de viitorul tării și al așezărilor ei. vorbitorii au făcut circa 50 000 de propuneri menite să contribuie la lărgirea rețelei de școli, instituții cultural-educative și șantiere, la lărgirea rețelei electrice la dezvoltarea construcției de locuințe, a rețelei de drumuri și canalizare, îmbunătățirea transportului în comun și înfăptuirea altor măsuri pe plan local. Asemenea propuneri, izvorîte din conștiință. marilor drepturi și libertăți cetățenești, au fost întărite cu însuflețite angajamente, prin' care masele de oameni ai muncii vor traduce în fapt toate acele măsuri care răspund cerințelor generale.Consiliul municipal București al Frontului Unității Socialiste a editat pînă acum 13 titluri de afișe. în 26 000 de exemplare. S-au întocmit două documentare ilustrînd realizările din ultimii patru ani și perspectivele ce se deschid în fata Capitalei. Sub tipar se află patru foi volante. harta industrială a Bucureș- tiului, lucrările „Capitala — puternică făclie a culturii românești". „Bucureștiul — cetatea științei românești". ilustrînd bogăția , valorilor spirituale ale celui mai mare oraș al țării. S-au tipărit foto-gazete în- fătișînd cartiere de ieri si de azi. mersul construcției de locuințe, contribuția tineretului bucureștean. prezent astăzi pe marile șantiere ale muncii patriotice, și altele. Se tipărește. de asemenea, o broșură înmă- nunchind marile realizări • dobîndite de oamenii muncii din Capitală în cei 25 de ani de viată'liberă.în cadrul celor 75 de întruniri, la care au participat 45 000 de bucureș- teni, s-au dezbătut 'probleme majore ale vieții politice interne.Conferințe, simpozioane, mese rotunde, seri culturale. întîlniri cu tineri alegători și alte asemenea manifestări au avut loc în ultimele zile în județele Cluj, Dolj. Hunedoara, Harghita, Iași. Mureș, Sălaj. Sibiu. Tulcea. Vaslui și altele.Printre multiplele acțiuni întreprinse în județul Gorj se remarcă brigăzile complexe de conferențiari care explică prevederile legilor adoptate de Marea Adunare Națională în actuala legislatură si importanta lor politică.Organizațiile U.T.C. din județul Hunedoara au initiat diferite acțiuni cultural-educative prin care sînt popularizate drepturile si îndatoririle tinerilor cetățeni ai patriei noastre, rolul conducător al partidului în o- pera de desăvîrșire a construcției socialismului, probleme legate da preocupările și aspirațiile tineretului.în județele Vaslui, Prahova. Buzău, Dîmbovița și altele s-au organizat în aceste zile întîlniri cu tinerii care vor vota pentru prima oară la 2 martie. în cadrul acestor întîlniri, activiști de partid și de stat și cadre didactice au vorbit despre semnificația alegerilor. (Agerpres)

CANDIDAȚI Al FRONTULUI

UNITĂȚII SOCIALISTE

Un om 
deDespre munca și viața lăcătușului mecanic Gheorghe Rotaru, de la Combinatul de celuloză și turtle din Călărași, se pot auzi numai cuvinte de laudă : bun meseriaș în fabrică, vrednic gospodar în cartier. Cetățenii circumscripției electorale municipale nr. 65, care au participat zilele trecute la adunarea în care Gheorghe Rotaru a fost propus candidat al Frontului Unității Socialiste pentru alegerile de la 2 martie, au primit cu vie satisfacție această propunere.„Om cu mîini de aur", cum îi spun tovarășii de atelier, cu o mare putere de muncă, deținător al unei înalte calificări profesionale, lăcătușul Gheorghe Rotaru și-a cîștigat, încă de la înființarea combinatului, stima și prețuirea colectivului în care lucrează. Ori de cîte ori sînt probleme urgente și grele, care cer o intervenție promptă și calificată, el este prezent. în timpul programului sau în afara lui, Gheorghe Rotaru își dăruie toată priceperea și energia ..pentru, bunul mers al instalațiilor.

cu mîini
aurSpirit întreprinzător, el se numără printre cei mai iscusiți inovatori ai combinatului. Una dintre inovațiile sale — matrița pentru planele închise necesare secțiilor de fabricat caiete școlare — aduce combinatului economii anuale de peste 130 000 de Iei.Dornic să împărtășească și celorlalți ceea ce știe, Gh. Rotaru a devenit un bun prieten al tinerilor care se califică în meseria de lăcătuș de întreținere, care îi învață cu pasiune tainele meseriei, ale complicatelor instalații moderne cu care sînt dotate fabricile combinatului.De ani de zile, omul acesta este și un vrednic gospodar, un neobosit activist pe tărîm obștesc. Cel mai bine în această activitate cetățenească îl cunosc locatarii blocurilor din Bd. 1 Mai, alături de care și-a adus o serioasă contribuție la amenajarea spatiilor verzi, a ornamentațiilor florale și la alte lucrări de înfrumusețare a orașului.

Al. BRAD

Prețuit de întreg 
cartierulBacău, cartierul C.F.R. Deși este cel mai întins cartier al orașului, mărturisesc că nu mi-a fost deloc greu să-l găsesc pe tovarășul Cezar Perju. Aici fiecare cetățean îl cunoaște bine. I se spune de către multi gospodarul cartierului.— Așa îl știu de-o viață, de cînd lucram împreună la C.F.R. — ni l-a prezentat unul din alegătorii săi, fostul mecanic de locomotivă loan Stancu. Nu i-a plăcut niciodată să rămînă în urma altora. Ca deputat a pus mult suflet în acțiunile obștești. Străzile și trotuarele din circumscripția în care activează sînt întotdeauna curate, exemplu și îndemn pentru circumscripțiile învecinate. El a stimulat și condus pe cetățenii din circumscripția sa în diferite acțiuni de folos obștesc, aducînd astfel economii de zeci de mii de lei. La îndemnul lui. un mare număr de cetățeni au participat la construirea localului pentru dispensar și la pietruirea străzilor Tudor Vladimirescu. Militari și Tineretului.

Dacă acest cartier și-a schimbat mult înfățișarea în ultimii ani. asta se datorește indiscutabil și eforturilor depuse de cei zece deputați din a- ceastă parte a orașului, printre care și pensionarul Cezar Perju. Astăzi cetățenii cartierului C.F.R. din Bacău vorbesc cu îndreptățită mîndrie despre casa lor de cultură, despre circumscripția sanitară, despre cele două complexe de deservire, despre noile locuințe date în folosință. Cartierul este complet iluminat; s-a extins rețeaua de apă. au fost pietruite un mare număr de străzi.După 40 de ani de muncă la calea ferată își dăruiește însă întreaga putere de muncă binelui obștesc. Iată de ce alegătorii au aprobat unanim ca pensionarul Cezar Perju să candideze pentru a doua oară în circumscripția lor. în alegerile de deputați pentru consiliul popular municipal.
Gh. BALTA

Parte integrantă a acțiunii generale de dezvoltare soclal-economică a tării, sistematizarea rurală capătă o importantă deosebită. Mai întîi. deoarece ea reprezintă o expresie e- locventă a aplicării politicii profund științifice a partidului și statului nostru în toate domeniile vieții materiale și spirituale, o confirmare a caracterului realist, de largă perspectivă a acestei politici. Apoi, datorită ponderii însemna- ■ te pe care viata satelor o are în ansamblul vieții sociale a poporului nostru. In sfîrșit, pentru rolul incontestabil ce revine sistematizării în îmbunătățirea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii. Tocmai de aceea, acțiunea de sistematizare a satelor, grupează astăzi forte considerabile.Discuțiile purtate Ia D.S.A.P.C.-București -* una dintre organizațiile de proiectare cu rezultate remarcabile în această acțiune — la serviciul de sistematizare si arhitectură din direcția tehnică a Consiliului popular județean Ilfov șl la cîteva consilii populare comunale ne-au reliefat tabloul unor susținute preocupări. Si ceea ce ne-a reținut în pri- 1 mul rînd atentia a fost locul hotărîtor ne care îl ocupă în ridicarea vieții satelor acțiunea factorilor social-economici. cu alte cuvinte rezultatele înfloririi fără precedent a agriculturii noastre socialiste. ale dezvoltării în mediul rural a unor funcțiuni rezervate altădată exclusiv localităților urbane.Adevărate uzine zootehnica. cum sînt cel» de la .

Ulmeni-Ilfov sau Căzănești- Ialomița, unități ale industriei alimentare intervin cu o pondere însemnată nu numai '.în polarizarea forței de muncă, dar și în crearea de posibilități centru prevederea de rețele edilitare. Astfel. în comunele Făcăeni și Luciu- Giurgeni. din județul Ialomița au apărut, tocmai cu sprijinul unor unități industriale. elemente de alimentare cu apă și canalizare parțială, realizări inedite pentru o așezare din Bărăgan. La fel se. întâmplă și în, cazul unor schele petroliere din județul Teleorman. cum e aductiunea de apă din sursa Grădi- narl-Argeș pentru schela Videle.. care îngăduie alimentarea parțială cil apă a unor comune de pe traseu.Asemenea factori determină declanșarea unor procese al căror rezultat se traduce prin creșterea rapidă a gradului de civilizație a unor comune. Misiunea sistematizării este de a prevedea fenomenele determinate de acțiunea factorilor social-economici. de a directiona această acțiune în așa fel încît să se asigure dezvoltarea armonioasă. echilibrată a întregii rețele de.așezări. Fără îndoială că sistematizatorii — arhitecti. ingineri, sociologi, geografi, economiști — grupați în organizațiile de proiectare Ocupă un loc important în această privință Dar o acțiune de o asemenea amoloare nu poate fi susținută exclusiv de strădaniile specialiștilor : șuc- cesul ei depinde de măsura în care organele administrației. locale, toti cetățenii

Pulsul vibrant
al tinereții

Nu e nevoie să ne întoarcem prea departe în timp, mi e nevoie să evocăm scrîșnetul ascuțit al târnăcopului care a săpat în stîncă, alături de apa Jiului, drumul de Ia Bumbești la Livezeni; nu mai e necesar să zugrăvim, cu largi mișcări de penel, imensul tablou al Hunedoarei anilor ’48—’49 cînd Zeci de mii de tineri în salopete albastre ridicau furnale și laminoare, deschideau străzi noi în cartiere vechi, puneau milioane de cărămizi,, turnau milioane de metri cubi de beton,. înălțau cele mai îndrăznețe, pe atunci, schele ale tării, montau conducte, strîngeau semnături pe Apelul Păcii, risipeau prejudecăți, treceau de la coarnele plugului la coarnele roabei și de la coarnele roabei la volanul basculantei, învățau tabla lui Pitagora și recitau Scrisoarea a IlI-a, și dansau la chermezele duminicale, între ei înșiși, obosiți de muncă dar neobositi în entuziasmul lor.Privind dintre crenelurile de piatră și de secole ale castelului Hunia- zilor acea forfotă de brațe și de fier, acea panoramă de turnuri și flăcări înălțate spre cer,, am scris atunci că mă aflu „în fața unei imagini care pleznește de semnificații”. Nu puteam să spun mai mult, nu știam să spun mai mult pentru că mă aflam în mijlocul acelui clocot, în vîrtejul acelei frenetice mișcări, în miezul fierbinte al unei creații fără precedent în istoria țării și aveam senzația că îmi scapă printre degete tocmai esențialul. • Esențialul pe care aveam să-l descopăr, să-l determin, să-l definesc mai tîrziu, cînd timpul filtrase primele impresii, primele emoții. Am înțeles astfel că acea imagine a Hunedoarei constituia o iscălitură — iscălitura unei generații pe harta țării, o iscălitură vizibilă, concretă, fizică în cel mai real sens al cuvîntului. Dar în ^același timp era și o iscălitură în sens figurat, o pecete a sufletului și a minții, o parte apăsată cu hotă- rîre pe un contract nescris, un contract prin care tinerețea patriei se 
angaja să participe.Dintotdeauna, oamenii și-au îndreptat atentia, au iscodit cu mintea tot ceea ce reprezenta o forță capabilă să transforme natura. Soarele și apa, focul și cărbunele, electricitatea și atomul au constituit și constituie încă obiecte de cercetare pentru inteligența umană. Dar, determinante în progresul omenirii ră- mîn, în primul rîiid, forțele sociale care domină și folosesc toate sursele de energie oferite de natură și care luptă pentru transformarea societății. Una din aceste forte sociale este tineretul, caracterizat prin vitalitate și dinamism, printr-o imensă receptivitate la tot ce e nou, printr-o mare capacitate de adaptare, pe planul gîndirii și al acțiunii, la toate formele inedite pe care le îmbracă azi progresul economic și social, dezvoltarea științifică și culturală. Așadar, tineretul poate deveni un obiect de cercetare științifică. In fapt, el a și devenit . pentru că, în cadrul unui simpozion desfășurat recent la București, s-a discutat tocmai despre necesitatea și metodele acestor studii, simpozion organizat sub auspiciile „Centrului de cercetări pentru problemele tineretului", înființat în 1968 în tara noastră.Nu avem la îndemînă încă un studiu monografic asupra tinerei generații, o încercare de a surprinde trăsăturile acestui amplu și multila- teraL portret colectiv, de a defini,, pe baza unor cifre și date statistice, a unor vaste anchete sociologice. — structura și caracteristicile esențiale ale tineretului, ce se dezvoltă în condițiile generoase oferite de socialism, dar vom încerca, totuși, să sugerăm cîteva dimensiuni ale acestui portret, pornind de la datele furnizate de simpozionul citat mai sus.E un fapt îndeobște cunoscut că procesul industrializării a atras spre oraș mase mari de tineri din mediul rural, că ponderea participării tineretului în sfera producției a devenit foarte importantă. Si totuși, în temeiul unor date statistice, putem a- junge la o constatare aparent paradoxală : indicatorul privind participarea tineretului la totalul populației active a scăzut în 1966 cu 25,1 la sută fată de 1956. Ce fenomen ilustrează această cifră ? Ea demonstrează că în perioada de reconstrucție a tării și în primii ani de edificare a socialismului sarcinile economice imediate au primat, absorbind toată forța de muncă disponibilă și, în primul rînd. energia tineretului care âcdperea.. în bună măsură, si

golurile provocate de război în rîn- durile populației active. Apoi, sub îndrumarea înțeleaptă a partidului, statul nostru a acordat treptat o importantă tot mai mare sarcinilor economice de perspectivă și unui program multilateral de dezvoltare socială. Perspectiva economică și socială a impus o lărgire considerabilă a învățămîntului de toate gradele și. mai ales, sporirea numărului de elevi în licee de cultură generală și tehnice, în școli profesionale, în universități și institute de învătă- mînt superior. La aceasta se adaugă modificări în structura pe vîrste a populației active, datorate creșterii longevității.Așadar. Ia o sumară analiză sociologică o cifră aparent negativă își dezvăluie esența sa profund pozitivă legată intrinsec de maturizarea orîn- duirii noastre. De altfel, fenomenul apare și mai elocvent dacă apelăm din nou la datele statistice :' în a- ceeași perioadă. 1956—66, numărul persoanelor care au absolvit o scoală generală a crescut de 1,5 ori, iar al celor cu studii medii si superioare de 2,5 ori. Cu alte cuvinte, volumul
Fișe pentru 
o monografie 

fizic global al participării tineretului în sfera producției a scăzut, dar 
a crescut și continuă să crească, în 
schimb, eficienta acestei participări 
ridicate pe treptele superioare ale 
calificării. Imaginea brigadierilor de la Hunedoara și Bumbești-Livezeni înarmați cu târnăcoape și lopeți a cedat locul altei imagini în care tinerii construiesc acționînd manetele excavatoarelor și macaralelor-turn. supraveghind panourile de comandă.Dar. chiar și cu această scădere comentată mai sus. în industria anu
lui 1968 aproximativ 35 la sută din 
totalul angajatilor erau tineri pînă 
la vîrsta de treizeci de ani, ceea ce reprezintă un procent ridicat în comparație cu alte țări aflate în plin progres economic. Aspectul cantitativ este însă dublat de alt aspect cu semnificații adînci. relevant pentru profilul acestei generații. Astfel. îh 
industria chimică, ramură nouă și 
de prestigiu a economiei românești, 
anroape 70 la sută din angajați sînt 
tineri pînă la treizeci de ani. De asemenea, prezenta în întreprinderile constructoare de mașini a 81 000 de utecisti, (deci tineri sub 26 de ani) certifică și în această ramură o largă participare a tineretului. Ce semnificații relevă datele de mai sus ? Atât industria chimică, cît și cea constructoare de mașini constituie o zonă în care mecanizarea și automatizarea marchează puternic procesul de producție, iar parametrii calității ating gradul de calificare impus de competitivitatea pe olan mondial. E o zonă industrială în care se cer o înaltă pregătire și o largă mobilitate profesională, cu alte cuvinte : competentă, ingeniozi
tate. inteligentă — trăsături definito
rii ale muncitorului modern. Aflu
ența tineretului în această zonă a- 
testă dorința și capacitatea sa de 
a-și fructifica posibilitățile într-un 
mod superior și subliniază. încă o 
dată. încrederea pe care statul nos
tru o acordă tinerilor muncitori, in
gineri și tehnicieni oferindu-le con
diții optime de afirmare în opera de 
edificare a socialismului.Mutații spectaculoase se petrec sub ochii noștri și în mediul tineretului rural, care trăiește, de două decenii încoace, o experiență fără precedent în istoria satului românesc. Tn agricultură si silvicultură forța de muncă tînără reprezenta în 1956 — 38,3 la sută din totalul populației active. Ei bine, după numai zece ani. în 1966, acest procent a scăzut la 25,3. Sînt date elocvente care infirmă vechile prejudecăți conform cărora lumea satului constituia o lume inertă, statică, si confirmă, totodată, imensa forță de atracție a industrializării socialiste, rolul de ..magnet" jucat de oraș, unde se concentrează fabrici și uzine, scoli si universități. Dar si structura pro

fesională și socială a tineretului rămas în sat a suferit modificări substanțiale. Devenind tractoriști și mecanizatori, specialiști în irigații și chimizare, zootehniști și legumicultori. tinerii din satul de azi aspiră, atât prin noua profesie, cît și prin nivelul de trai, la condiția și la mentalitatea înaintată a muncitorului industrial.In vasta și dinamica panoramă a ocupațiilor și preocupărilor tineretului există o zonă în care socialismul a produs modificări deosebit de importante : învățămîntul. Cercetările sociologice în acest domeniu sînt încă destul de puține și limitate la aspecte restrînse. De aceea, vom folosi cîteva date și cifre statistice (cunoscute și mai puțin cunoscute) care sugerează locul, activitatea și perspectivele tineretului studios în amplul peisaj social al României contemporane.Printre fișele mele păstrez următorul citat: „Universitățile scot torente întregi de titrați, care în criza actuală mor de foame cu licența în buzunar. Suferim de hipertrofie intelectuală..." Aceste rînduri, stranii și incredibile azi, le-am extras din- tr-un număr al revistei „Realitatea ilustrată" care apărea înainte de ultimul război mondial. Revista mai publica și o statistică a repartizării studenților pe facultăți. Din aproximativ 28 000 de studenți în toată țara în 1938—39, 12 000 erau înscriși la drept, 8 500 la litere și filozofie, iar în coada clasamentului se afla politehnica cu 1 200 de studenți. Deci, la 10 avocați — 1 inginer !Pornind de la această situație (la care trebuie adăugat numărul mare de analfabeți și insuficiența cronică a școlilor primare și de cultură generală), statul socialist a reușit, în numai două decenii, să ridice învă- tămîntul românesc la nivelul unor țări înaintate, să transforme tânăra generație într-o „generație a științei". Trecerea în perioada actuală la geheralizarea învătămîntului de 10 ani creează o largă și generoasă pepinieră din care se vor recruta muncitorii și tehnicienii de nădeide ai industriei, intelectualii de mîine ai țării.Dar, dincolo de creșterea spectaculoasă a numărului de elevi și stu- denți, cu un întreg corolar de implicații economice și sociale, un fenomen nou, apărut în ultimele două decenii, se impune cu precădere : 
orientarea tineretului către zonele 
de înalt interes pentru dezvoltarea 
în perspectivă a țării. Dinamismul economiei socialiste, nobila și grandioasa operă a industrializării, au atras tineretul sore scoli profesionale și institute tehnice, către meserii și Ocupații în sfera producției materiale și a științelor exacte. în proporție armonioasă cu celelalte profesii din domeniul social-cultural. Bucurîndu-se de o grijă deosebită din partea partidului și statului nostru, învătămîntiil a devenit astfel una din nîrghiile principale ale industrializării, ale transformării socialiste a patriei, ale desăvîrșirii construcției socialiste.Avînd asigurate condiții optime de studiu și de viață, avînd drept unică sarcină aceea de a se pregăti temeinic pentru a-și putea aduce din plin aportul la progresul multilateral al României socialiste, „generația științei" participă nemijlocit și Ia eforturile de zi cu zi ale poporului. Un fapt concludent: în vacanța de vară a anului trecut, 91 840 de elevi și studenți au efectuat în întreprinderi agricole de stat, lucrări în valoare de 14 266 000 lei.Cercetările asupra profilului și problemelor tinerei generații sînt abia la început, datele preliminare obținute sînt încă sumare și poate nu întotdeauna suficient de elocvente. Totuși, evocînd cîteva discuții esențiale, comentând cîteva cifre semnificative, am încercat să sugerăm trăsăturile fundamentale ale acestui personaj colectiv aflat în continuă mișcare, într-un neîntrerupt efort de autodepăsire. Tn monografia pe care specialiștii o vor închina acestei generații, va apărea tn prim plan, puternic ilustrată, prin mii de fapte și date, ideea că tineretul țării noastre este definitiv și plenar angajat în opera de construire a socialismului. că verbul a particina este verbul preferat al tinereții. Si toate acestea, ca o consecință a întregii politici duse de partid, ca un rod al educației comuniste.

își aduc contribuția. îi înțeleg rostul și o sprijină.Cei direct vizați, cei deplin interesați în ridicarea standardului lor de viată sînt sătenii înșiși. El dau dovada înțelegerii tot mai depline a faptului că numai o așezare bine gospodărită puternică, cu case adunate întrunește condițiile necesare unei ridicări edilitare tinzînd către nivelul confortului urban. Ca ur-

comunicații, lipsite de surse corespunzătoare de apă. de dotările strict necesare. Proiectantii atelierului de sistematizare și specialiștii direcției tehnice ai consiliului popular județean au explicat locuitorilor că ră- mînînd pe mai departe aici se privau de un trai mai bun, de atribute ale civilizației devenite obișnuință în satele vecine, adevăruri de care se si convinseseră

ța lor în fiecare așezare, orizontul lor cultural, dorința firească, de a-și petrece viata într-un mediu al cărui standard de civilizație să fie în continuă creștere fac din intelectualii satelor noastre un factor activ în această amplă acțiune.Participarea largă a cetățenilor trebuie însă judicios împletită cu activitatea specialiștilor. Putem a-

află în lucru un studiu pentru întregul teritoriu al județului Ilfov.Aflăm, de pildă, la direcția tehnică a consiliului popular județean Ilfov că. din totalul de 121 comune ale județului. 32 dispun de pe acum de schite de sistematizare si există intenția ca în acest an să li se mai adauge încă 30. ..Ar fi de dorit însă — ne declară tov. 
Ioan Popescu, arhitect-șef

EFORTURI CONVERGENTE
PENTRU SISTEMATIZAREA SATELOR
mare a activității desfășurate de reprezentanții consiliilor populare comunale si a propriei lor convingeri, locuitorii satelor se înscriu cu noile construcții de case — numeroase în anii din urmă, datorită creșterii bunăstării generale — în condițiile regulamentelor în vigoare. In județul Ilfov, de pildă, cazurile de construcții fără autorizație sînt din ce în ce mai rare. De un deosebit interes este faptul ce ne-a fost semnalat la D.S.A.P.C.- București. referitor la cîteva așezări mici, izolate. înfiripate cîpdva la întâmplare, departe de căile de

singuri. încît sătenii au părăsit treptat aceste așezări, stabilindu-se în centrele comunelor respective. Așa s-a întâmplat cu sate ca Bucu-Mătășești, Tîrle. Ola- ru, Salcîmi. Viile. Movila Gîldău. niște cătune alcătuite din cîteva zeci de case, ai căror locuitori și-au stabilit acum domiciliul în sate dispunînd de condiții deosebit de favorabile.O rezervă importantă de forte care not să aducă pe viitor o contribuție sporită lă înfăptuirea sistematizării rurale o eonstituie puternicul detașament al intelectualilor ce activează în sate și comune. Prezen-

firma că aportul organiza- : tiilor de proiectare este substanțial. La D.S.A.P.C.- București au fost elaborate — în anii 1962—1967 — 20 de schite de sistematizare : a- nul trecut, s-a reușit performanta de a se realiza un număr echivalent cu suma celor șase ani anteriori. adică tot 20, iar în 1969 se prevede elaborarea de schite de sistematizare pentru încă 40 de comune ! tn paralel s-au întreprins importante studii de sistematizare teritorială : pentru fostele raioane Slobozia Videle. Alexandria, pentru zona dunăreană, zona Vlăsia, iar în prezent se

al județului — să se opereze unele simplificări în metodologia de elaborare a acestor schite. în sensul eliminării sau reducerii unor elemente a căror precizare în momentul de fată este nu numai nerealistă, dar și foarte dificilă. Este de preferat existenta unui număr cît mai mare de schițe, simplificate corespunzător nevoilor actuale, unei detalieri pînă la nivele greu de abordat a unui număr restrîns de asemenea proiecte".„Comandamentul" teritorial al acțiunii de sistematizare rurală este, fără îndoială. consiliul popular

județean. In județul Ilfov, de pildă. 14 salariați ai direcției tehnice asigură a- sistența de specialitate la nivelul comunelor. Cele 10 comisii pentru delimitarea vetrelor de sate au fost constituite și se pregătesc să intre în acțiune. Pe baza unei largi anchete a fost operată o clasificare a satelor. în funcție de perspectivele dezvoltării lor viitoare. De altfel, studiul de sistematizare teritorială a întregului iudet se află în plină desfășurare și va fi încheiat chiar în acest an. Dar rolul consiliului popular județean nu se rezumă la cel exercitat de către direcția tehnică. Instruirea secretarilor consiliilor populare comunale, îndrumarea forurilor locale, controlul disciplinei urbanistice, comanda, avizarea și aprobarea studiilor și proiectelor de sistematizare reprezintă laturi importante. dar nu limitative ale acestui proces de dirijare.In acest sens, ar fi bine ca, după cum ne sugerează ing. Vladimir Ștefănescu. șeful atelierului topografic de Ia D.S.A.P.C.-București. să se insiste pentru obținerea unei ridicări aerofoto- grametrice complete a teritoriului de studiat și. mai ales, a vetrelor de sate, pentru a se dispune de fondul absolut necesar elaborării schitelor de sistematizare. Metoda este mult mai rapidă și mai economică decît cele clasice si prezintă a- vantajul că proiectele se pot executa direct pe fotogramă. cu rezultate net superioare.

Paul DIACONESCU

Un alt domeniu care ar trebui să retină în mai mare măsură atentia — în special a C.S.C.A.S. și C.P.A.L. — este cel al reglementării schimburilor de terenuri între sectorul particular, cooperatist și de stat. Un instrument legal în această privință este absolut necesar, fapt asupra căruia ziarul nostru s-a mai pronunțat. Un exemplu este elocvent • după cum am fost sesizați de tovarășa Eugenia Dedu, președinta Consiliuluipopular comunal Ciorogîr- la, numeroși salariați ai I.A.S. sau ai I.M.A. ar dori să-și construiască case și să se așeze în sat. Dar nici întreprinderile respective și nici consiliul popular nu dețin terenuri libere în vatra satului, iar în afara vetrei construirea este interzisă. Cooperativa nu poate atribui terenuri decît membrilor săi, iar o reglementare care să permită schimburile de terenuri nu există. Situația este des întâlnită si în alte comune.Succesul deplin al acțiunii de sistematizare depinde de colaborarea dintre factorii care participă la aceasta — de la nivelul teritoriului si al așezărilor rurale si pînă la cel al forurilor centrale. Tn acest lanț, veriga principală e reprezentată de consiliul popular județean — și realitatea a dovedit că a- tunci cînd din partea comitetului executiv există o preocupare susținută, rezultatele acțiunii sînt apreciabile.
Arh. Gh. SASARMAN

FAPTUL
DIVERS
Datorie
împlinităMicuțul Ovidiu Greavu, de 15 luni, din Brașov, a supraviețuit la două morți clinice. Asfixiat datorită aspirării accidentale a unui oscior, el a fost adus în stare extrem de gravă la Spitalul T.B.C. de copii din localitate. Echipa de medici (dr. Beatrice Calciu și Ion Rogoz) intervenind de urgență, a încercat imposibilul, supunînd ac- . cidentatul unei operații de extracție a corpului străin. In cursul operației, care a durat o oră și jumătate, firavul pacient a „murit" de două ori. Intervenția operativă a medicilor, care și-au pus întreaga pricepere profesională în slujba vieții, utilizînd modernele aparate ale spitalului și uneori chiar respirația directă (gură la gură) a avut în cele din urmă ca rezultat salvarea copilului. Micuțul, care a învins de două ori moartea, se află internat în spital. în afara oricărui pericol.
Idei nas
trusnice*

Cartierul Berceni-Sud (Bucu- 1 
rești) este posesorul unui mo- I 
dern complex comercial: „Uti
lul". Am zis „modern". Dar | 
cum 7 Toate magazinele de stric
tă utilitate — alimentara, meze- I 
luri și brînzeturi, textile, încăl
țăminte, tutungeria etc. — sînt 
înghesuite într-o singură încă- j pere. Lipsă de spațiu 7 Așa s-ar 
părea, dacă mai bine de juma- | 
tate din clădirea in care se afli, 
sus-menționatul complex n-ar f 
ocupată de un alt magazin ci.v» | piese de schimb pentru radiouri^ 
și televizoare. Cum cetățenii nu I 
cumpără zilnic diode sau triode, ] e normal să se întrebe : „Cînd 
se vor extinde corespunzător și 
spațiile celorlalte raioane ?“. 
Forurile comerciale sînt însă de 1 
altă părere. Dovadă 7 Nu de i mult s-a deschis, tot în cadrul 
complexului (!) un „Atelier de 
reparații radio și televizoare". 
Cum s-ar spune, colac peste I pupăză l
Ostășească

*■ Zilele^ trecute, într-o comună ■din județul'Botoșani a izbucnit un incendiu puternic la locuința, cetățeanului Teodor Apostol. Nu era timp de pierdut. Ostașii grăniceri din pichetul comandat de căpitanul Gheorghe Cauciuc au intervenit cu toată energia. Curajoșii militari au stins flăcările, salvînd astfel bunurile cetățeanului. Pentru inițiativă și bărbăție, ostașii au primit, într-o a- dunare populară, calde mulțumiri de la locuitorii comunei.
Susaneaua

9 9

din Oroiu
Cooperativa agricolă de 

ducție din Oroiu (Mureș) 
vut sarcina să livreze (prin con
tract către l.R.l.C.) 150 de porci. 
Dar metoda folosită este inad
misibilă. In loc să respecte con
tractul, prin forțe proprii, co
operativa a cumpărat de la par
ticulari 51 de porci (ce lipseau 
la număr) pe care i-a livrat ime
diat I.R.I.C.-ului, „realizînd" 
totodată și o pierdere de peste 
22 000 lei. Firește, numai treabă 
de bun gospodar nu este I 
Scumpi la tărîță șt ieftini la 
făină.

Ah, ascen
soarele!

pro- 
a a-

Sondajul nostru privind funcționarea ascensoarelor din Capitală s-a încheiat. Rezultatele sînt incredibile. In București, 212 lifturi se află, în mo
mentul de față... la pămînt. A- dică defecte. Multe se găsesc în această situație din timpuri imemoriale. Este greu de presupus că întreprinderea „Ascensorul" (care patronează lifturile) va găsi un motiv plauzibil și strategic de retragere. Șahul la responsabilitate este evident. Așadar, 212 lifturi sînt defecte. Lor cît le-o merge ? Nu liftul. Creditul.
în viteză

într-una din serile trecute, pe 
șoseaua Ploiești — Brașov, au
tocamionul cu nr. 21-B-416 era 
parcat pe dreapta. Conducătorul 
auto 
nică. 
sese. 
ziție, 
spatele mașinii. Totul era nor
mal. Numai șoferul Constantin 
Țîrdel, conducînd autocarul nr. 
31-B-8057 (proprietatea O.N.T. 
Carpați) plin cu turiști, circulînd 
cu viteză excesivă, a lovit din 
plin camionul. Accidentul s-a 
soldat cu rănirea ghidului din 
autocar. Consecințele puteau fi 
mult mai grave. Iresponsabilita
tea șoferului este evidentă. Ce 
va urma 7

remedia o defecțiune teh- 
Pentru a fi observat aprin- 
în afara lanternelor de po- 
și cîte un foc în fața și în

CU 1 . 
„Scîntaii

Ru'orîco redactată de
Stefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU 
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Adunări generale ale salariaților din întreprinderi

DEZBATERI VII,
PROPUNERI CONSTRUCTIVE

Păminturi de sub ape 
redate agriculturii

ÎNTREPRINDEREA
„ELECTRO-BANAT“

TIMIȘOARA
La „Electro-Banat" Timișoara, din darea de seamă prezentată de tov. ing. Dumitru Gligorescu, directorul întreprinderii, s-a desprins faptul că 

sarcinile de plan pe 1968 au fost 
realizate încă de la 18 noiembrie, iar pînă la sfîrșitul anului s-au dat suplimentar produse în valoare de 50 milioane lei. economii la prețul de cost în valoare de 5,9 milioane lei si beneficii peste plan în valoare de 15,6 milioane lei. La export, față de sarcina planificată de 69 milioane lei. s-au livrat mărfuri în valoare de 100 milioane lei.Continuîndu-se pe acest drum ascendent. în noul ân — fată de reali
zările anului trecut — urmează să se 
obțină la producția globală si marfă 
un spor de 9,4 la sută, iar producti
vitatea muncii va trebui șă crească 
cu 8,7 la sută. Sarcini importante sînt prevăzute șl în. ceea ce privește reducerea prețului de cost și a chel- !lor la 1 000 lei producție marfă.*- 'ticipanțil la discuții, printre care 'ing. Teodor Chira, tehnologul șef al întreprinderii, s-au referit la însemnătatea pe care o are promovarea și extinderea.— în continuare — 
a unor procedee tehnologice moderne. „Anul trecut — a spus vorbitorul — în scopul economisirii metalului s-au executat 88 repere din materiale plastice. E firesc ca această acțiune să fie întărită și mai mult, prin a- plicarea în procesul tehnologic a unor noi procedee moderne. Ceea ce vizăm cu perseverentă în măsurile preconizate este Sporire» sensibilă a 
capacităților de producție, realizarea 
unui nivel ridicat al calității ei."Dar. în întreprinderea timișoreană capacitățile se vor dezvolta mal ales pe seama realizării la termen a 
obiectivelor de investiții Planificate. .;S iprafața de producție • va 'crește r peste 9 000 metri pătrati — arăta în adunarea generală a salariaților tov. Arke Marcus, inginerul șef al întreprinderii. Va trebui să realizăm 
lucrări de Investiții în valoare de 
41,3 milioane Ici, din care 10.5 mili
oane lei numai la constructii-montaj. Trebuie să precizăm că întreprinderea de comerț exterior „Masini-im- port" nu se achită de sarcinile ce-i revin. Proiectarea șl execuția unor lucrări au fost amînate. deoarece C.S.C.A.S. nu ne-a trimis încă niște instrucțiuni care trebuiau elaborate de anul trecut".Cu aceeași responsabilitate s-a a- nalizat și modul în care „Electro- 
Banat" își onorează sarcinile de co
laborare in realizarea unui mare 
număr de produse importante pentru 
economia națională — autocamioane, tractoare, locomotive, vagoane și altele. „Noi trebuie să adaptăm permanent producția la cerințele beneficiarilor. a spus ing. Eugen Szecsi, constructorul șef al întreprinderii. 
Adică să nu admitem nici o intîr- 
ziere în îndeplinirea planului de a- 
similare a noi produse, foarte bo
gat pe acest an, nici o concesie fată 
de nivelul tehnic-calitativ al acestora. întimpinăm, însă, unele neajunsuri în obținerea unor disper- soare. cu toate că s-a discutat de multe ori cu reprezentanți ai Ministerului Industriei Chimice — furnizorul acestor repere. Bine ar fi ca și Ministerul Industriei Ușoare să ia măsuri pentru ca întreprinderile tutelare să asimileze sticle de calitate bună necesare farurilor auto, precum și sticle termorezistente destinate produselor miniere și lămpilor cu vapori de mercur.De atenție s-au bucurat și organizarea producției și a muncii la sculărie. această secție „cheie" a

întreprinderii timișorene. Problemele respective au fost înfățișate de tov. loan Miclău, inginer tehnolog la sculărie. Vorbitorul s-a referit și Ia colaborarea cu Institutul politehnic Timișoara, spunînd : „Sperăm 
că In acest an institutul politehnic 
își va respecta obligațiile și va con
tribui la soluționarea științifică, efi
cientă a chestiunilor ce Interesează 
întreprinderea noastră".Muncitorul Teodor Prepeliță a tinut să precizeze: „Statul nostru 
face mari eforturi pentru dotarea 
industriei cu mașini și utilaje mo
derne. De aceea, este de datoria fie
cărui muncitor, a fiecărui tehnician 
să întrețină ca pe ochii din cap ma
șina la care lucrează, să o utilizeze 
cît mai bine".Adunarea și-a luat următoarele angajamente : depășirea sarcinii pla
nificate la producția globală și la 
producția marfă cu 14 milioane lei.

. ......................   a
produse în valoare de 3 mlli- 
lei și realizarea peste plan a 

beneficii în sumă de 3 mill- 
lei.

Gheorghe RADEL 
corespondentul „Scînteii*

livrarea suplimentară Ia export 
unor 
oane 
unor 
oane

FABRICA
DE CONFECȚII
- FOCȘANI

Conștient! fiind de succesele activității întreprinderii, de sarcinile mobilizatoare ce le au în noul an, peste 200 muncitori, ingineri, tehnicieni și maiștri — reprezentanți ai celor aproape 3 500 salariați ai Fabricii de confecții Focșani — s-au întrunit recent în adunarea generală. In darea de seamă prezentată de tov. 
Ștefan Moraru, directorul fabricii, s-a arătat că principalii indicator! ai planului pe 1968, producția globală șl producția marfă, au fost îndepliniți în proporție de 104,5-lă--sută și;‘;făs- pectiv, 103,8 la-'Sma.- Wt'fiiUT'de bi'eș- tere fiind de aproape 15 la sută. S-a depășit cu mult și productivitatea muncii planificată, obținîndu-se peste prevederi la prețul de cost economii de 4,6 milioane lei, iar valoarea beneficiului s-a ridicat la 48.6 milioane lei. Au fost îndeplinite, de asemenea, exemplar sarcinile planului de export.„Sporul de 9,4 la sută al producție^ globale pe’ care trebuie să-l realizăm anul acesta — a spus inginerul șef adjunct al fabricii, tov. Con
stantin Fundeanu, este pe deplin realizabil, prin utilizarea mai rațională a timpului de lucru. Maiștrii, ajutorii de maiștri trebuie să acționeze cu mai multă energie în acest sens, punînd capăt întreruperilor

accidentale în fluxul normal al producției.Preluînd această idee, ing. Petre Ionescu a combătut tendința ce s-a manifestat 'îndeosebi în ultimul an de a se irosi neproductiv forța de muncă, timpul de lucru. El a demonstrat cu argumente concrete, convingătoare că 540 salariați pot fi trecuți de pe acum în rîndul muncitorilor de bază. în felul acesta s-ar putea realiza suplimentar o producție anuală de cel puțin 6 milioane lei.Nu numai căile de sporire a producției și productivității muncii au stat în centrul atenției, ci, mai ales, calitatea producției. „Trebuie să începem. așa cum se spune, cu începutul, preciza tov. Ana Ioniță, ajutor de maistru, cu pregătirea și ridicarea gradului de calificare a oamenilor". Ea a apreciat, de asemenea, că tinerilor absolvenți ai școlilor profesionale nu li se dă atenția cuvenită pentru ridicarea pregătirii lor.Tehnicianul Jorj Gagea, șeful controlului tehnic de calitate, a semnalat ușurința cu care se mai recepționează materia primă. Sub „presiunea" unor cadre de răspundere din Ministerul Industriei Ușoare se trec cu vederea defecte vizibile ale țesăturilor. Unii furnizori, ca întreprinderile textile „Dacia". „Moldova" și altele, cînd li se refuză unele loturi de produse, trec la „represalii". adică nu mai livrează la timp mărfurile contractate. Beneficiarii fabricii de confecții din Focșani, miile de cumpărători au nevoie de produse de bună calitate.La adunare a participat și tovarășul Simion Dobrovici, prim-secre- tar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R., care a spus, printre altele, că sarcinile de plan ce revin întreprinderii în acest an sînt mari, mobilizatoare. Dar există și se pot crea toate condițiile ca ele să fie integral îndeplinite. Fabrica de confecții din Focșani trebuie să primească un sprijin mai substanțial din partea Ministerului Industriei Ușoare în a- provizionarea cu materii prime, asigurarea documentației tehnice, a cadrelor de specialiști necesare.în încheiere s-au luat următoarele angajamente în întrecerea socialistă pe 1969 : depășirea producției globale cu 6 milioane lei. pe seama creșterii productivității muncii, a..producției marfă, yîțitjute .și 4 încasate' cu 5 milioane, lei,',7 realizarea unui spor la producția destinată exportului de 3,1 milioane lei, diminuarea cheltuielilor materiale de producție cu 500 000 lei. depășirea planului de beneficii cu 400 000 lei și a indicelui de calitate a produselor cu 1 la sută, îndeplinirea planului de investiții pe 1969 pînă la 1 decembrie a.c. în aceeași ședință a fost adoptat contractul colectiv pe 1969, în care se prevede, printre altele, construcția unei creșe cu 100 locuri și a unei cantine, alte măsuri de îmbunătățire a condițiilor de viață și de muncă ale colectivului fabricii din Focșani.

a-

bovine la îngrășat șl 10 000 de oi, cultivă cu cereale și plante tehnice aproape 9 000 de hectare, din care în 1968 s-au irigat 3 700 hectare, posedă 174 tractoare. 50 semănători, 102 agregate de aspersiune și alte mijloace fixe în valoare de 94 milioane lei, realizează anual o producție în valoare de aproape 70 milioane de lei. Evident, la baza acestor succese stau multi factori : munca rodnică, entuziastă a colectivului întreprinderii, ajutorul material tot mai puternic primit din partea statului, experiența tehnică cîștigată de-a lungul anilor în cultivarea mănoaselor întinderi ale bălții. Din rîndul lor nu poate fi omisă însă contribuția deosebită a tov. Dumitru Gh. Dumitru. directorul întreprinderii, care de două decenii, fără nici un răgaz, reprezintă sufletul acestui harnic și inimos colectiv.Tov. Gheorghe Bucureșteanu, directorul I.A.S. Roseți — Luncă, unitate vecină cu cea din Pietroiu, ne povestea o întîmplare semnificativă. „Cu ani în urmă fusesem trimis în control în cîteva unități agricole de stat din această parte a Bărăganului. Cînd am văzut ce măreață operă înfăptuiesc cei de la Pietroiu, în frunte

De la un an la altul sînt tot mai vizibile și consistente eforturile statului de a dota unitățile industrial- economice și comerciale de pe raza județului Brașov cu mijloace tehnice moderne, de mare randament în exploatare. Numai în întreprinderile din ramura industriei constructoare de mașini, „zestrea" fondurilor fixe a crescut, în ultimii ani, cu circa 2 miliarde de lei. O bună parte din instalațiile și utilajele respective provin din import. Date fiind sarcinile mari pe care le are de îndeplinit industria județului în cadrul planului de stat pe 1969, apare cu toată claritatea necesitatea amplificării eforturilor pentru utilizarea cît 
mai deplină a mijloacelor fixe, aflate 
în dotarea întreprinderilor. Aceasta constituie un imperativ economic al tuturor unităților productive din județ.Se poate aprecia că organele și organizațiile de partid, conducerile teh- nico-administrative din majoritatea întreprinderilor brașovene manifestă interes și răspundere sporită fată de folosirea cît mai productivă a fondurilor fixe și activizarea celor neutilizate. în urma măsurilor luate anul trecut de comitetul județean de partid, valoarea utilajelor inactive a scăzut față de 1 ianuarie 1968 cu circa 50 la sută. Un exemplu deosebit îl oferă Uzina de tractoare, unde printr-un complex de măsuri tehnico- organizatorice, valoarea mijloacelor inactive s-a diminuat de la circa 6 200 000 de lei, la începutul anului 1968, la sub 2 milioane de lei în prezent. Iar calea folosită în acest scop constă în redistribuirea unora dintre 
ele altor întreprinderi și în reînca
drarea altora în procesul de pro
ducție al uzinei. La casare s-a recurs numai în cîteva cazuri, fapt demon
strat de cei 80 000 de lei cît repre

CONTRASTE

• Cînd lăzile fac turism

Glod, 
altele 

mari 
borhot

® Inimi de piatră

Continuîndu-se prac
tica din anul trecut 
Si în primul trimestru 
din 1969, o parte în
semnată din. producția 
IPROFIL-Deta va fi 
livrată unor bene
ficiari aflați la sute 
de kilometri distanță. 
In acest mod, Uzinele 
chimice române, „Pro
gresul" — ambele din 
București, „Victoria" — Sibiu și alte între
prinderi de pe melea
guri îndepărtate de Banat își ambalează 
produsele în lăzi fa
bricate la Deta. S-ar 
putea crede că în 
preajma Detei nu se 
găsesc unități care ar 
avea nevoie de aceste

sortimente. Nici vor
bă I Fabrica „Bana
tul" — Timisoara se a- 
provizionează cu lăzi 
tocmai de la Rădăuți, 
„Modern" de la Roz- 
nov și Tg. Mures, „Te- 

' ba" de la Reghin, „A- 
zur“ de la Odorhei. 
Sute de vagoane 
C.F.R. blocate în mod 
inutil, cheltuieli de 
transport și aprovizio
nare la fel de inutile. 
Și, mai ales, păgubi
toare. Să se fi ambi
ționat unii salariați 
din direcția de resort 
a Ministerului Econo
miei Forestiere să pro
clame anii 1968—1969 
„anii turismului" lăzi
lor de ambalaj ?cu nea Mitică — este vorba despre Dumitru — n.n. — ce rezultate se obțin în lupta cu balta, cu Dunărea, nu m-am mai putut despărți de ei. Toate insistențele celor de la centru de a-mi continua munca de îndrumare și control au fost zadarnice. Nu-mi pare rău că am procedat așa. Lucrez de 15 ani în baltă, dar fără cei 1 de la Pietroiu nu știu descurca".

Veacuri de-a rîndul Dunărea a curs în voie prin albia sa, iar primăvara și în alte anotimpuri ploioase se revărsa în luncile din jur, inundînd sate, holde, .distrugînd tot ce întîlnea în cale. Cînd apa începea să iasă din matcă și să acopere treptat terenurile din luncă, viețuitoarele se retrăgeau îngrozite pe locurile mai înalte, pe grinduri. Era un adevărat infern al disperării. Disperați erau și oamenii care-și vedeau distruse a- goniseala, recoltele. în anii regimului nostru s-au găsit și remedii pentru a pune frîu apelor Dunării revărsate. între care, Îndiguirea și desecarea „bălții".Reamintim cititorilor noștri cîteva aspecte privind modul cum a început, cum s-a desfășurat, precum și rezultatele obținute în acțiunea de stăvilire a apelor și de desecare a bălților din lunca inundabilă a Dunării. Spunem că reamintim, fiindcă presa și literatura au scris numeroase pagini despre a- ceastă măreață operă pe care mulți au denumit-o „epopeea bălții". Printre primele lucrări de îndiguire au fost cele din zona Borcea de Sus, cu o suprafață de circa 10 000 ha, cuprinsă între Dunăre și brațul Borcea.Cu 20 de ani în urmă, la îndemnul partidului, au poposit înceastă insulă 8 oameni, care aveau să constituie colectivul unității agricole de stat Pietroiu. „La început a fost greu, își amintește tov. Dumitru 
Dumitru, Erou Muncii Socialiste. Fosta fermă Lespezi avea doar o pereche de boi, una de cai, două clădiri din paiantă... total averea ei Terenul pe era ocupat cu sălcii, mlaștini. Un adevărat nători și pescari, dar gricultori". Cu toate aceste greutăți, cei cîțiva oameni inimoși, trimiși de partid să înceapă marea epopee a bălții, să supună, spre folosul omului, o parte din întinderile ei mănoase și-au suflecat mînecile, au pornit să organizeze ferma, să răstoarne brazdele în pămîntul nemișcat de veacuri, să semene, să culeagă. Lupta cu natura era inegală. Mai ales apele molcome ale „Dunării albastre" ........................... - - -era sezonul lor.în acele zile, pentru colectivul condus de Dumitru Gh. Dumitru nopțile se transformau în zile și toți, cu mic cu mare, încercau să pună stavilă apelor, să salveze animalele și alte bunuri.Anul 1951 marchează un moment de cotitură în această încleștare de forțe: încep construcția digului de apărare și lucrările de secare. S-a construit Un dig circular care ■Ih^țoljâ, .în..lnțerior, o,.ȘUjprrfaJă‘;cțe10 fl00 H&A 1 "de1‘diguri, pentru care s-au mișcat din loc' U^UColul.hnundațiilor.^np.jai^^osțj.îrișa jnlătu- 145 milioane metri cubi de pămînt. Aceste diguri sînt o pavăză împotriva inundațiilor pentru aproape 400 000 ha teren. De asemenea, au fost săpate 6 100 km de canale, s-au defrișat 55 000 ha păduri de sălcii și plopi și s-au destufizat 49 000 ha. Investițiile făcute de stat în aceste lucrări însumează 2 700 000 000 lei, iar acțiunea continuă. Au fost organizate noi întreprinderi agricole de stat în cele 17 incinte îndiguite scoase de sub inundații. Aci se obțin între 3 000 și 5 000 kg porumb boabe la hectar și 1 600 și 2 400 kg floarea-soarelui. Valoarea producției globale agricole vegetale, animale și a producției de pește ce se va obține în cele 17 incinte îndiguite, scoase de sub pericolul inundațiilor a fost evaluată la peste 1,5 miliarde lei anual, ceea ce va permite ca investițiile făcute să fie recuperate în cel mult 8 ani.Se remarcă că nu în toate locurile se obțin rezultatele scontate prevăzute în proiectele întocmite privind planul de perspectivă. Lucrători, specialiști din întreprinderile agricole de stat au sesizat și unele aspecte negative, care trebuie grabnic rezolvate : pericolul de salinizare pe locurile mai joase, iar pe grinduri — pericolul uscării chiar în anii cu precipitații normale, deoarece terenul este nisipos. înlăturarea acestor neajunsuri impune continuarea lucrărilor agroa- meliorative pe funduri de lac. nivelarea terenului și extinderea irigațiilor, defrișarea șl destufizarea, aplicarea de îngrășăminte chimice în cantități corespunzătoare. Se impune, de asemenea, o organizare specifică a fermelor și teritoriului, ținînd cont de profilul unităților din lunca Dunării pentru a se folosi mai bine forțele de producție. în felul acesta eforturile făcute cu lucrările din lunca Dunării vor fi urmate de producții corespunzătoare, iar investițiile vor fi recuperate în termen scurt.

ÎN LUNCA
Gh. al

în se care-1
DUNĂRII

ridica la 65 500 lei. stăpînea în „baltă" păpuriș, stuf și rai pentru vî- nu și pentru a- aceste greutăți,

nu se lăsau deloc înfrînte. Primăvara

..*> „11a tU-rât definitiv. Pe dig. pămîhtul nu se așezase încă. Oricînd deci putea fi rupt. în iama 1953—1954, potrivit prognozelor, pericolul de inundare era iminent. A început o muncă grea, eroică. Din „Baltă" au fost evacuate pe gheata șubredă, care pîrîia, 20 000 oi, 400 de bovine. 1 000 porci, 80 de tractoare și alte mașini. Zile și nopți oamenii au lucrat la consolidarea unor porțiuni de dig. Epopeea bălții, cum le place localnicilor să spună, s-a scris, așadar, cu eforturi, cu peripeții. Pînă la urmă însă bătălia cu natura a fost cîștiga- tă de oameni, care au pus definitiv stavilă apelor, au brăzdat întinsul bălții cu canale de irigații și desecări, au cîștigat pentru agricultură mlaștinile, au distrus hățișurile de sălcii și stuf, au creat aici o puternică și prosperă întreprindere agricolă de stat,în prezent I.A.S. Pietroiu dispune de 3 400Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii

Moderna Uzină de produse sodice Govora

cinci ani de ucenicie dacă m-așScoaterea terenurilor redarea lor nuri de acest fel. rezultatele obținute în producția de cereale și plante tehnice, în creșterea animalelor au constituit punctul de plecare pentru acțiunile vaste întreprinse de partid și de stat în vederea îndiguirilor și desecării terenurilor din lunca inundabilă a Dunării. După cum se știe, lunca inundabilă a Dunării, între Tr. Severin și Tulcea, cuprinde o suprafață de peste 570 000 ha care, pînă nu de mult, a fost folosită îndeosebi pentru pășunat, exploatarea lemnului și în mică măsură pentru agricultură. Cu cîțiva ani în urmă, la indicația partidului, au pătruns aici muncitori, specialiști, care, înarmați cu utilaje grele, au dat viață acestor terenuri. Fiecare metru pătrat de pămînt a fost cîștigat printr-o luptă acerbă, în condiții deosebit de grele, pe timp de viscol și de ploaie. Oamenii au învins, pas cu pas, natura. Rezultatul: s-au construit 1 060 km

fi pututde sub influența inundațiilor a din ostrovul Borcea de Sus și agriculturii, ca și a altor tere-

De cînd se produce 
zahărul din sfeclă se 
știe că borhotul și me
lasa rezultată din pro
cesul de fabricație sînt 
furaje excelente pen
tru animale. Și nu nu
mai că se știe, dar se 
și caută aceste pro
duse. Ca să fie clar, 
s-a stabilit că, pentru 
sfecla de zahăr, livra
tă fabricii de la Po
dari — Craiova, co
operativele agricole 
respective au dreptul 
să primească cantități 
corespunzătoare de 
borhot și melasă. Și totuși... La Podari 
aproape 30 000 de tone 
borhot stă neridicat și 
se degradează. Coope
rative agricole ca cele 
din Calopăr, Coso-

veni, Cîrcea, 
Vîrvor și multe 
au de ridicat 
cantități de 
(Calopăr — 1 000 tone, 
Cîrcea — 150, Coțo- 
fenii din Dos — 300, 
Zănoaga — 1 180,
Diosti — 800, Bîrza — 
900 tone). In acest 
timp capacitățile de 
depozitare de la 
fabrica de zahăr sînt 
blocate. Ce n-ar face 
bietele vaci dacă ar ști că la Podari sînt 
asemenea bunătăți de 
furaje I Consiliile de 
conducere din coope
rativele agricole res
pective au inima de 
piatră ?

Despre spirit gospo
dăresc nu vorbim 1

• Răbdare și tutun,

dar pînă tind ?în depozitele Fabricii de țigarete din Ti
misoara, din producția 
anilor 1967 și 1968, se 
găsesc în stoc peste 8 200 000 țigări rebuta- 
te. Valoarea materiei 
prime — 7 582 kg — 
tutun — a fost inte
gral suportată de prețul 
de cost. De neînțeles 
este că aceste țigări.

bune sau proaste, nu 
figurează în nici o e- 
vidență. Ce se așteap
tă oare ? Deși e vorba 
de țigări, zicala „răb
dare și tutun" nu poa
te avea aplicabilitate. 
Mai ales că, in pofida 
rebuturilor, normele 
de consum realizate au 
„mascat" aceste pierderi de materie primă.

® Bateți fierul...

at e rete
Iarna a intrat in 

drepturile ei. Și cum 
gospodarul bun îsi re
pară iarna carul si va
ra sania. Direcția agri
colă si Uniunea jude
țeană a cooperativelor 
agricole-Ilfov au dat 
o dispoziție comună 
privind repararea din 
timp 
jelor 
te — 
duete 
duri 
Termenul 
iere 
decembrie 1968. Totuși,

a tuturor utila- 
de irigat defec- 
aspersoare, con- 

mobile, racor- 
și motopompe. 

de înche- 
a acțiunii: 10

pînă la această dată, 
majoritatea coopera
tivelor agricole din 
județ nu si-au repa
rat utilajele respecti
ve. La Hotarele sînt
4 aspersoare defecte ; 
la Cosoveni — două 
aspersoare și 5 moto
pompe ; la Axintele —5 aspersoare și 5 mo
topompe etc. Parafra- 
zînd o veche zicală, 
am putea spune: ba
teți fierul cît e... rece, 
căci la vară o să fie 
iarăși cald si, poate, 
timp uscat...Foto : M. Andreescu Florea CEAUȘESCU

zintă valoarea utilajelor aflate în această situație.Trebuie precizat că o asemenea preocupare se întîlnește și la alte unități industriale și economice din județ, cum ar fi uzina de autocamioane, unde fondurile fixe inactive au scăzut de asemenea mult față de 1 ianuarie 1968, Fabrica de șuruburi, unde personal inginerul șef al întreprinderii, Ion Ștefănescu, răspunde de activizarea unor utilaje, la uzina „Hidromecanica", „Me- trom". Combinatul chimic din Făgăraș.Calculele întocmite recent arată însă că. pe ansamblul economiei județului, cel puțin circa 30 milioane de lei mai erau imobilizate la sfîrșitul celor 11 luni din anul trecut în mijloace tehnice inactive. într-o primă grupă se află utilajele 
noi, care nu au funcționat niciodată, cum sînt trei mașini de ascuțit șuruburi de la Fabrica de șuruburi, o mașină „Seming" de împachetat șervețele la Fabrica de cretat hîrtie Ghimbav, un pod rulant de mare gabarit la Combinatul chimic „Victoria", trei compresoare la I.R.I.C. Brașov, un cazan-calorifer la I.I.L. Mobila-Ghimbav, diferite utilaje și aparate la U.P.R.U.C. Făgăraș. Unele dintre acestea au la activul lor mulți ani de inactivitate. O a doua grupă cuprinde fondurile fixe utilizate 
doar parțial, cu o pondere mult mai mare față de cele aflate într-o inactivitate totală. Cîteva exemple : cu doi ani în urmă, Ia uzina „Rulmentul" s-a dat în folosință o secție de cuzineți, înzestrată cu o instalație adusă din import. De la început, ea a funcționat în bune condiții, astfel că parametrii proiectați au fost realizați înainte de termen. Iată însă că de la o vreme instalația lucrează cu mai puțin de jumătate din capacitatea ei. Motivul 7 „Lipsa de co

menzi, ne explica ing. Constantin 
Furtună, directorul tehnic. Acoperim necesitățile actuale ale beneficiarilor într-un singur schimb". Ne permitem să întrebăm conducerea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini: cînd »-a

superioare. Conducerea fabricii de șuruburi, cu avizul forului tutelar, l-a achiziționat imediat. Nu s-a renunțat însă la cele trei mașini amintite, acestea au sosit în uzină și de a- tunci stau nefolosite. în cazul instalației „Rehax", de spălat și regenerat
din import se presupune că instalația va funcționa mai bine, dar chiar în aceste condiții ea nu va putea fi folosită decît la spălarea pămînturi- lor de turnare. Despre regenerarea lor, nici nu poate fi vorba.— A văzut cineva cum funcțio

IMPERATIVUL ECONOMIC 
AL REACTIVĂRII MIJLOACELOR 

TEHNICE NEFOLOSITE
aprobat aducerea din import, cu 
bani grei, a acestei instalații mo
derne, de mare randament, s-a 
precizat oare că ea va lucra 
doar într-un singur schimb ? întrebarea este actuală și în cazul unor cuptoare „Incandescent", aflate tot la uzina „Rulmentul" din Brașov.Să luăm cazul celor trei mașini de ascuțit șuruburi. Ele au fost comandate fără a ține seama de performanțele lor tehnice. între timp, la o expoziție deschisă la București, a apărut un utilaj similar cu performanțe

pămînturile de turnătorie, de la Uzina de tractoare, lucrurile sînt și mai flagrante. Ea a fost... oferită „cadou" de către forul tutelar. Importată cu circa 4 ani în urmă, ea a fost prezentată ca o expresie a tehnicii celei mai avansate. Numai că în practică, nu a dat rezultatele scontate. Patru ani s-au căznit specialiștii să o pună la punct, ajungîndu-se în octombrie anul trecut la „formidabila performanță" de a produce 5 tone, în loc de 25 cît prevede proiectul (pe oră 1). In urma sosirii unor piese de schimb

nează o asemenea instalație ? — l-am întrebat pe șeful turnătoriei de fontă, inginerul Simion Moraru.— După cîte știu, nu. deoarece instalația este prototip.
Dintre toți cei care au cercetat, 

proiectul, au văzut instalația, nu s-a 
găsit un specialist capabil să vadă 
că se angajează importante fonduri 
valutare într-un mijloc care nu co
respunde unor minime exigențe 
în funcționare ?Anumite utilaje stau nefolosite și 
din cauza greșelilor de concepție 
sau execuție, a livrării descompletate

către întreprinderile beneficiare. în acest sens, ing. Constantin Costache, mecanic-șef al Uzinei de tractoare, ne relata : „La noi stau 13 mașini de broșat, livrate de uzina din Plo- peni, începînd cu 1966. Intenționăm să le dăm disponibile. Nivelul lor tehnic este scăzut și se... disting prin unele greșeli de concepție și execuție. Un exemplu : păpușa mobilă este acționată manual (la înapoiere) față de mașinile similare produse la Arad, care sînt acționate hidraulic".Situații asemănătoare se întîlnesc și la unele utilaje care se livrează prin transfer. „Țesătura“-Codlea a primit, de cîțiva ani, de la uzinele textile „Moldova“-Botoșani, o instalație de vopsit fire. Deși în formele de transfer șe specifica că instalația se găsea în perfectă stare de funcționare, ea a fost trimisă descompletată, ceea ce a făcut ca nici în prezent să nu poată fi utilizată, în alte întreprinderi, inactivita
tea unor mijloace se datorează 
lipsei forței de muncă — cazul mașinilor de calculat de la direcția regională C.F.R. — sau slabei organizări a muncii pe șantierul de construcție I.C.C.F. Fapt este că se nasc implicații serioase. Mai întîi, prin faptul că mijloacele fixe respective nu produc, lipsește economia națională de un volum însemnat de bunuri materiale și de acumulări. De pildă, îh 1964, la I.R.I.C.-Brașov s-a dat în exploatare o secție pentru prepararea bacon-ului, care nu a funcționat însă pînă în acest an. La fel stau lucrurile și cu secția de semifabricate culinare. Dar. pe lîngă aceste pierderi, fondurile fixe inactive ocupă importante suprafețe productive și de depozitare. Să luăm tot secția bacon. Timp de patru ani ea a ocupat o suprafață de 1 207 mp, care a stat neutilizată. Nu mai

vorbim de amortismentele pe care le 
plătesc întreprinderile — de milioane de lei — care influențează negativ prețul de cost.De ce nu se accelerează reactivarea și redistribuirea acestor utilaje 7 Transferul se face anevoios. „Minis
terele — ne spunea tov. Vasile Do- 
bre, contabil-șef al Sucursalei Brașov a Băncii de Investiții — acțio
nează ineficient în vederea re
distribuirii mijloacelor inactive. Am reținut și o propunere a tov. 
Gheorghe Gîrbacea, director adjunct la aceeași sucursală. Pentru a cointeresa întreprinderile în folosirea mai eficientă a fondurilor fixe, ar fl 
bine ca reutilările și modernizările 
la unitățile existente să se facă în 
limita amortismentelor realizate, san 
prin utilajele redistribuite, iar dez
voltările de capacități să se finan
țeze din credite bancare, a căror rambursare să se asigure din rezultatele (beneficiile) care se obțin ca utmare a executării investiției respective.Pe lîngă măsurile întreprinse în 1968, recent comitetul județean de partid și-a propus să reanalizeze modul în care organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor se ocupă de reactivizarea mijloacelor inactive. în acest scop, în întreprinderi vor .fl trimise într-un timp scurt colective care, sub conducerea unor activiști de partid, vor studia la fața locului aceste aspecte ale activității economice, pro- punînd măsuri concrete care să ducă la activizarea a cel puțin 40—50 la sută din mijloacele inactive existente. Dar pentru ca această acțiune să fie cît mai eficientă este necesar ca ea să fie sprijinită și de organele tutelare ale întreprinderilor.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii'
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BIOFIZICA DESCHIDE
NOI ORIZONTURI

N CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
Convorbire cu conf. dr. Vasile VASILESCU

Institutul medico-farmciceutic din București

Un strălucit slujitor

al scrisului romanesc
VICTOR EFTIMIU LA 80 DE ANI

prin 
în 

con-

Descifrarea mesajului e- reditar sau celebra operație de la Groote Schuur nu reprezintă decît momente de salt în cunoașterea tot mai exactă a materiei vii, a proceselor vieții. Marea diversitate a proprietăților fizice pe toate treptele de dezvoltare a organismelor, ca rezultat al multiplelor a- daptări la mediu, necesită însă descoperirea legăturilor celor mai stabile ale fenomenului vital — fapt ce lărgește considerabil optica studierii lumii biologice. Astfel, orice proces de acest fel trebuie considerat astăzi din punct de vedere, structural, energetic, informațional etc. — misiune ce revine în mare parte tocmai disciplinei mai noi de la granița biologiei și fizicii — biofizica.în legătură cu rezultatele și poziția actuală a acestei științe în cadrul preocupărilor medico-biologice din tara noastră, am adresat cîteva întrebări conf. dr. 
Vasile Vasilescu, șeful La
boratorului de biofizică de 
la Institutul medico-farma- 
ceutio din București.— Ce se înțelege 
„domenii prioritare" 
cercetarea științifică
temporană și care este lo
cul biofizicii în evoluția 
actuală a disciplinelor me
dico-biologice ?— Dezvoltarea biologiei, biochimie!, geneticii, neuro- ciberneticii sau farmacodi- namiei cuantice — fenomen pregnant în știința contemporană a lumii vii — poate fi mai bine înțeleasă, dacă, analizînd amploarea disciplinelor „clasice" ale domeniului medico-biologic, avem în vedere că acestea și-au cam „epuizat" posibilitățile de investigație în problemele fundamentale. Astfel că descifrarea în continuare, în ritm susținut, â misterelor vieții este așteptată mai ales de la explorarea nivelelor din ce în ce mai profunde ale organismului viu, studiate tocmai de către științele mai noi. Succesul cunoașterii în compartimentele cele mai intime ale vieții devine posibil numai uzînd de mijloacele și metodele puse la dispoziție de ramurile și disciplinele cele mai moderne — printre care se numără și biofizica, căreia nu întîmplător i se acordă în țările avansate din punct de vedere științific „un loc favorizat", o anumită prioritate.

Prioritatea — în acest 
sens — se referă la preo-

cuparea do a asigura și 
stimula dezvoltarea mai a- 
les a acelor discipline care 
permit în momentul de fa
ță extinderea rapidă a cu
noștințelor teoretice și prac
tice ale domeniului, condi- 
tionînd esențial progresul 
acestuia. Există, după cum am arătat și mai sus, rațiuni științifice ale unei a- tari „ierarhizări", dezvoltări diferențiate a disciplinelor unui domeniu, în sensul că disciplinele „clasice" epuizîndu-și într-o anumită măsură posibilitățile, centrul de greutate se deplasează mai ile conturate.faptul că în general astăzi ansamblul disciplinelor limitrofe se delimitează ca teren favorabil al unor importante și frecvente descoperiri. Există în același timp și alte rațiuni, 
practice, economice, ce tin de nivelul, sarcinile și posibilitățile științelor în diversele țări. Preocupările actuale legate de dezvoltarea prioritară a anumitor discipline se reflectă nu numai la nivelul general al științelor sau al diverselor sisteme de discipline — tehnice, biologice și medicale etc. — dar și în inte
riorul structurii ramurilor unor discipline sau a temelor diverselor colective de specialiști.Ocupîndu-se cu studierea fenomenelor fizice din sistemele biologice, utili- zînd în acest scop teoriile și metodele fizicii și, implicit, ale matematicii, biofizica românească poate fi un instrument de investigație foarte eficace. Ea ajută la cunoașterea mai amplă a unor fenomene ce preocupă în gradul cel mai înalt medicina zilelor noastre, cum sînt fenomenele de cance- rizare, îmbătrînire. bolile degenerative, contribuind totodată și la extinderea geneticii Astfel, printre problemele ce preocupă intens biologia și contemporană se și cele legate de mările energetice în organisme — și producerea energiei chimice, mecanice, termice —

mult mai în ce domeni- recentdin ce spre viabile,O dovadă

medicina numără transferee au loc utilizarea

la elucidarea cărora biofizica poate aduce contribuții de seamă. Iată cîteva argumente pentru înglobarea biofizicii în „domeniile prioritare" de cercetare ale medicinii și biologiei.— Care dintre realizările 
laboratorului ve care îl 
conduceți le considerați 
mai apte să constituie 
puncte de plecare ale unor 
cercetări deosebite în vii
tor ?— Cercetătorii din cadrul laboratorului de biofizică se preocupă nu numai de abordarea și unor experimentale ale domeniului, dar și de asimilarea unor metode și procedee moderne. Astfel, pe lîngă studiul biofizicii 
membranelor sau al influ
enței radiațiilor asupra sis
temelor biologice, am căutat să asimilăm unele tehnici moderne, cum ar fi 
microspectrofotometria sau hibridarea, care să permită abordarea unor aspecte fundamentale ale biofizicii. Urmărind rolul apei în activitatea neuronală, de pildă, s-a arătat că funcția fibrei nervoase este condiționată de configurația pro- tonică a apei din organism. Faptul că fibra nervoasă se comportă diferit în prezența apei obișnuite sau a celei grele, poate constitui un punct de plecare în elucidarea unor aspecte esențiale ale fenomenelor nervoase. Tot pentru clarificarea mecanismelor moleculare ale proceselor nervoase trele de fluorescentă și modificările acestora în timpul propagării influxului nervos. Rezultatele bune obținute au fost posibile si datorită sprijinului tehnic acordat de Institutul de fizică atomică și Institutul de fizică din București. Trebuie să mai a- mintesc aici și preocupările noastre în domeniul biofizicii acizilor nucleici care ne-au condus la unele concluzii , importante.Dacă examinăm structura efectivului cercetătorilor noștri, constatăm prezența unuî număr insuficient de ingineri, matematicieni, biochimiștî, biofizicieni în rețeaua de cercetare medico-biologică.

clarificareaaspecte teoretice și importante

s-au studiat spec-

tnsă'

Mai mult decît atît, acestora li se rezervă, de cele mai multe ori, un rol minor in schemele unităților de cercetare, ceea ce face ca elementele valoroase să evite rețeaua medico-biologică — cu excepția cazurilor în care intervine o pasiune cu totul deosebită pentru cunoașterea mecanismelor vieții. Această stare de lucruri grevează pregnant cercetarea noastră în biofizică.
— Ce măsuri considerați 

că se impun pentru dina
mizarea în viitor a biofi
zicii românești ?— în ceea ce privește antrenarea în mai mare măsură a biofizicienilor la ridicarea nivelului acestui sector, cred că se resimte încă insuficienta cunoaștere a necesităților de asemenea specialiști. Practic, în momentul de față nu se știe exact de cîți biofizicieni avem și vom a- vea nevoie. Ar fi util ca departamentele interesate, pe baza unei a- nalize judicioase, să facă solicitările din timp, pentru ca învățămîntul să poată pregăti și forma corespunzător aceste cadre. Apoi, ar trebui ca specialiștii care ar putea să aducă o contribuție valoroasă în cercetare să nu fie antrenați în funcții administrative ci să-și consacre activitatea în principal cercetării. De asemenea, consider —"succesul poate fi gurat și de crearea tematici de perspectivă, — preocupare căreia i se a- cordă încă o insuficienta atenție, dar care este, cred, vitală pentru asigurarea unei dezvoltări viitoare susținute a acestei discipline. Se impune și reconsiderarea structurii rețelei de cercetare în biofizică, pentru a se înlătura încă de pe acum paralelismele ce mai persistă, datorate mai ales tendinței fiecărui colectiv de a aborda o gamă cît mai largă de probleme.Fiecare cetățean este direct interesat în problemele de sănătate. Aceasta mărește răspunderea celor care elaborează soluții și celor care lucrează în domeniul științelor medico-biologice. De aceea, feste nece- .-;?sâr să acordăm.'O atenție.- deosebită cercetărilor în biofizică, impulsionării a- cestora — ca sferă de preocupări esențială în epoca noastră în domeniul biologiei și medicinii.

Cinci alături de numele lui Vic
tor Eftimiu, scriitorul încununat 
de bogăția unei opere care timp de 
sase decenii s-a răsfirat cu entu
ziastă dăruire în toate domeniile 
scrisului românesc, notăm cuvîntul maestru, nu avem sentimentul unui 
simplu act de gratitudine. Pen
tru că poetul, prozatorul, drama
turgul și memorialistul — care nu a 
cunoscut nici oboseală, nici răgaz 
— a dăruit o operă impunătoare 
nu numai prin dimensiunile și 
continuitatea ei. ci și prin valoa
rea acelor pagini antologice ce au 
sporit zestrea noastră clasică.A pornit la drum, fiind aproape 
adolescent, în primul deceniu al 
secolului cu sentimentul de adine respect față de cei ce i-au fost mai întîi dascăli, apoi colegi și 
prieteni: generația lui Caragiale. 
Coșbuc. Vlahuță de la. care a moș
tenit nețărmurita dragoste fată de 
tot ceea ce este trainic în acest 
pămînt. față de valorile nepieri
toare ale tării, fată de limba ro
mânească. pe care a cultivat-o cu 
migala unui giuvaergiu. De la ei, 
de la acești nobili înaintași. Victor 
Eftimiu a deprins respectul pentru 
popor, mîndria pentru tot ceea ce 
noi am dăruit de-a lungul seco
lelor umanității, dragostea pen
tru faptele eroice de o permanen
tă rezonantă ale istoriei noastre, 
pentru figurile cărturarilor lumi
nați, care prin fapta si opera lor 
n-au avut alt tel în viată decît 
slujirea celor multi.

Că numele lui s-a făcut cunos
cut prin acea mereu vie prezență

a teatrului românesc, feeria „In- 
șir-te mărgărite", în care farme
cul folclorului izvorăște în 
versuri cuceritoare și somptuoa
se. aceasta nu-i o simplă în- 
tîmplare. Creația populară, te
zaurul de simțire și gîndire 
al acestuia a fost pentru Victor 
Eftimiu piatra cardinală a unei 
opere ce a pornit din adîncul isto
riei naționale și a urcat o dată 
cu ea pe treptele afirmării ei ple
nare. De aceea, tinerețea maestru
lui Eftimiu nu-i o simplă metaforă. 
Opera lui de o emoționantă con
secvență. de o limpezime a expre
siei ce i-a asigurat o largă ade
ziune publică, se desăvirșește sub 
ochii noștri, bucuroși să-l întîlnim 
săptămână de săptămînă în pagi
nile ziarelor și ale revistelor, cu 
versurile sale de un optimism cu
ceritor. cu articole ce dovedesc 
necontenită dorință de a se împlîn- 
ta în tumultul vieții, cu amintirile 
sale pătrunse de respectul fată de 
înaintași. După cum sîntem bucu
roși să-i aplaudăm acele piese 
intrate în tezaurul dramaturgiei 
naționale, pe care teatrele noastre 
le reprezintă ca bunuri de preț ale 
literaturii române.

Clasic și contemporan. Victor Ef
timiu este un maestru care vibrea
ză la fiecare nou succes si la fie
care nouă împlinire a generațiilor 
ce au venit după el și 
aflat în inima caldă a 
trecut pragul a optzeci 
un prieten devotat.

Valeriu RÂPEANU

care și-au 
celui ce' a 
de ani —

ca asi- unor
tv

PROGRAMUL I
8.30 — Ora exactă. Cum va fi vre

mea 7 Gimnastica de di
mineață.

8,40 — Pentru copii șl școlari : Fil
mul artistic „Crăiasa ~- 
pezii" — producție a 
diourilor sovietice.

19,00 — Ora satului.
11.30 — TV pentru specialiștii

ză- 
stu-

Victor VULPE

, din 
agricultură : Legumicultu
ra ; Producerea ciuperci
lor comestibile. Participă 
dr. lng. Gh. Stanciu și ing. 
Nicolae Mateescu.

12,00 — De strajă patriei.
12.30 _  Concert simfonic. Inter

pretează orchestra simfo
nică a Itadioteieviziunii. 
Dirijor : Nicolae Boboc și 
Ilya Temkov (R.P.B.). 
închiderea 
dimineață.

15.30 — Telex TV.
15,35 — Duminică 

trospectivă 
xfco 1968" (III).

17,00 — Magazin duminical.

13,29 emisiunii de

sportivă : 
olimpică

Re- 
„Me-

cinema
• Feldmareșala : PATRIA — 9 ; 11,89 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Pantoful cenușăresei s REPUBLICA 
— 10 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19 ; 21.
• Expresul colonelului von Ryan : 
LUCEAFĂRUL — 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21. FESTIVAL — 8.S0 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Drumul spre Saturn ; Sfîrșitul Sa
turnului : MODERN — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 
20.
• împușcături sub ipinzurătoare :
CAPITOL — 9—16 în continuare ;
18.30 ; 21.
•

în continuare ; 20.
• Aventurile lui Tom Sawyer ; Moar
tea lui Joe Indianul : DOINA — 9 ;
12.15 ; 16 ; 19,30, CIULEȘTI — 13,30 ; 
19, ARTA — 9—15,45 în continuare ; 
19,15.
• Spectacol omagial Greta Garbo : 
CINEMATECA (bilete la casă) : 10 ;
12.30 ; 14,30.
• Fragii sălbatici : UNION — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Alo, Japonia ! : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Acuzatul : FLOREASCA
20.30.
• Fredy, lovește tu întîi ! ; FLOREAS
CA — 9 ; 11,15 ; 13,45 : 16.
• Becket: VICTORIA
16.15 ; 20, FEROVIAR
16.30 “
• Hombre : RAHOVA — 15,30 ;
• Magazinul de pe Strada Mare : RA
HOVA — 20,30.
• Un delict aproape perfect: EXCEL
SIOR — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 13,43 ; 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 ; 18,13 : 20,30.
• Profesioniștii : GKIV1TA — 9.30 ; 
12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, AURORA — 8.45 : 
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 ; 30,30.
• Lustragiul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE

Strigătul : CENTRAL — 8,30 ; 21. 
Aventura : CENTRAL — 11 ; 13,30. 
Noaptea : CENTRAL — 16 ; 18.30. 
Anna Karenina : LUMINA — S—17

18.15 ;

POPOARE — 13,18 ; 17,45 ; M, COS
MOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Columna (ambele serii) : BUZEȘTI
— 15,30 ; 19, DRUMUL SĂRII — 16 ; 
19, COTROCENI — 13,30 ; 10.
• Vera Cruz : DACIA — 8.30—16,S9 
in continuare ; 18,30 ; 20,45.
• Urletul lupilor : BUCEGI — 9—13,39 
în continuare ; 15,43 ; 18,15 ; 20,45.
• O lume nebuni, nebună, nebună : 
UNIREA — 18.
• Marianna, agentul *555 : UNIREA
— 15,30.
• Heidi : LIRA — 18,39.
« O fată fericită t LIRA — 18 ; 30,18.
• Judoka, agent eeeret: VOLGA — 
15,30 ; 17,43 ; 20,15.
• Ziua în care vin pe(tli : VIITORUL
— 13.30 ; 19.
« Giselle : VIITORUL — 29,39.
• Astă seară mă distrez : MIORIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,S0 ; 15,45 ; 18,13 ; 20,45, 
TOMIS — 9—13,45 în continuare ; 
18,15 ; 20,30.
• Căderea Imperiului Homan : MOȘI
LOR — 18.
• Tandrețe : MOȘILOR — 15,30.
• Topkapi : POPULAR — 18 ; 20,30.
3 întoarcerea vrăjitorului : POPU
LAR — 13.30.
• Trei copil „minune" : MUNCA — 
16 ; 18.
•

20.
9.30 ;
9.30 :

13 ;
13 ;

18.

Casa noastră ; MUNCA — 29.
Viva Maria : FLACARA — 15,30 ; 18. 
Superautomatul: FLACARA — 20.30. 
Planeta maimuțelor : CRÎNGAȘI — 

fs.so ; 18 ; 20,15.
• Veșnicul întîrzlat : PACEA — 13,43 ; 
18 ; 20,15.
• Orașul magic : FERENTARI — 
13,30 ; 18 ; 20,30.
• Tarzan, omul-maimuță ; Fiul hii 
Tarzan : VITAN — 13.
• Maica
— 15,30.
• Valea
20,30.
• Taffy
— 15,30 ;

Ioana x îngerilor : VITAN

albinelor : PROGRESUL

ți vinătorul : PROGRESUL 
18.

Ajustări artificiale
ale universului poetic

Știri
culturale

Teatrul Național din Cluj 
a prezentat sîmbătă seara în 
premieră pe țară piesa lui Al
bert Camus „Caligula", în tra
ducerea lui Laurențiu Fulga. 
Spectacolul a fost montat de 
regizorul Vlad Mugur. Sceno
grafia este semnată de 
Perahlm, iar muzica de 
cal Bentoiu.

Jules 
Pas-

★ „Tra-Institutul de biologie 
ian Săvulescu" al Academiei 
este în posesia celei mai mari 
colecții micologice din țară. 
„Herbarium Mycologicum Ro- 
manicum", cum este intitulată 
colecția, conține peste 8 000 de 
specii de ciuperci, în 45 000 de 
exemplare, recoltate în răs
timp de 40 de ani, de pe toate 
continentele lumii. Ierbarul 
prezintă un mare interes ști
ințific și didactic. El este so
licitat deseori pentru a fi con
sultat de instituții științifice 
de peste hotare.

★

Săpăturile arheologice între
prinse anul acesta de specia
liștii Muzeului de istorie a mu
nicipiului București urmăresc, 
în primul rînd, completarea 
elementelor necesare restaură
rii Vechii curți domnești. In 
acest scop, sînt continuate și 
extinse lucrările începute în 
zona lacurilor din nordul Ca
pitalei, de la Străulești pînă în 
Băneasa. Concomitent, arheo
logii bucureșteni studiază în 
șantierul recent deschis în co
muna Bragadiru, pe malul 
rîului Ciorogîrla, așezările 
geto-dacice de cîmpie. In cola
borare cu specialiști de la' 
Institutul de arheologie din 
București al Academiei, ei fac 
investigații și asupra locuin
țelor aparținînd marii necro
pole neolitice descoperite la 
Cernica.

(Agerpres)

• Filarmonica de stat „George Enescu" 
(sala Ateneului) : Concert pentru elevi 
— 10.30. Program Beethoven.
• Opera Română : Higoletto — 11 ; Tra- 
viata — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Văduva veselă — 
10,30 ; Secretul lui Marco Polo — 19.30.

• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Matineu literar — 10 : 
Heidelbergul de altădată — 15 ; Romeo șl Julieta — 19,30 ; (sala Studio) : 
Părinții teribili — 10 ; O femeie cu bani — 15 ; Topaze — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Nepotul lui Rameau — 11 ; Luceafărul — 15 ; Un tramvai numit dorință
— 20 ; (sala Teatrului de Comedie) : D-ale carnavalului — 10.30 ; Victimele 
datoriei — 20.
• Teatrul
— 10; Călătorie cu scandal 
Studio) : Femei singure — 10,30 ; Cafeneaua cameleonilor — 20.
• Teatrul
• Teatrul
• Teatrul
• Teatru!
Păcală — 15,30.
• Teatrul evreiesc de stat: Un șirag de perle — 11; Orologiu din Praga
— 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : R.U.R. — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din calea Victoriei) : Ileana Sinziana — 11 ; 
„9i/j“ (spectacol nocturn pentru adulți) — 21.30 ; (sală din str. Academiei) : 
Tigrișorul Petre — 11.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) ; Recital Doina Badea
— 19.30 ; (sala din Calea Victoriei nr. 174) : Mexico-Melody — 19,30.
O Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" (Sala Palatului) : Festiva) la palat
— 11 ; Adam și Eva la revistă — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Selecțiuni ’68
— 20.
• Circul de stat : Rapsodia acrobatică — 16 ; 19.30.

teatre

„C. I. Nottara" (sala Magheru) : Vijelie din crengile de sassafras
— ' ' ' 15,30; O casă onorabilă — 19,30; (sala

Mic : Ofițerul recrutor — 10 ; Amoor — 20.
Glulești : Meșterul Manole — 10; Cursa de șoareci — 19.30. 

„Barbu Delavrancea" : Miorița — 10.
Ion Creangă : Cocoșelul neascultător — 10 : Năzdrăvăniile lui

___  _______ Cu
prinde : ® interviu cu Au
rei Baranga • Microsta- 
giune teatrală „O lovitură 
de maestru" de Helen Nel
son — ecranizare de Radu 
Miron • Fragmente din 
baletele : — „Ciudatul tru
badur" de Liviu Ionescu. 
— „Ucenicul vrăjitor* de 
Paul Dukas; — „Prelu
diile" de Liszt • Metamor
foze • Muzică ușoară. 
Interpretează Constanta 
Cîmpeanu • Interviu cu 
Brunea Fox, participant a) 
expediției „Dumbravă" în 
Groenlanda • Formația 
..Electrecord" « Pianistul 
francez Jean Constantin, 
interpretează muzică ușoa
ră.

19.00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — „2 Martie 1969". Monografii 

contemporane : „Meșterii 
mari de pe valea Argeșu
lui".

18,40 — Telesport.
20,00 — Varietăți coregrafice.
21,00 — Film artistic : „Martin sol

dat" — producție a stu
diourilor franceze.

22,30 — Muzică ușoară.
22,55 — Telejurnalul de noapte. 
23,10 — închiderea emisiunii.
PROGRAMUL II
28.00 — Telex TV.
20,05 — Film artistic : „Kozara" — 

producție a studiourilor 
iugoslave.

21,55 — „George Coșbuc — cîntă- 
rețul pămîntului româ
nesc" Film documentar 
producție a studiourilor 
„Al. Sahia".

22,15 — Medalion muzical : Sabin 
Drăgoi. Prezintă Vasile To- 
mescu.
închiderea emisiunii.22,45

(Urmare din pag. I)lectînd și prezentînd materialul informational în așa fel îneît el să contribuie la formarea acelor capacități intelectuale și trăsături morale care sint necesare oamenilor chemați să de- săvîrșească cialistă și construirea în patria _______butia competentă a școlii trebuie să-și spună cuvîn- tul în mod eficient si in modernizarea metodelor de predare. După părerea mea, în acest domeniu. în fata cadrelor didactice s-a deschis un teren de activitate practic nelimitat. Ca instituție vie. dinamică, școala constituie un laborator în care trebuie să se nască, să se verifice si să se generalizeze noi metode și procedee de lucru care să îmbogățească experiența învătămîntului nostru.Dar tărîmul în care intervenția mai hotărîtă și competentă a scolii este în mod special necesară este cel al muncii educative, al modelării moral-cetăte- nești a tineretului. Tocmai de aceea, partidul, societatea noastră au conferit — în ansamblul factorilor ca-

construcția so- să participe la comunismului noastră. Contri-

re concură la realizarea sistemului educațional — un rol 'hotărîtor scolii, corpului profesoral. Profesorii sint cei chemați să a- sigure conținutul muncii educative, să înfăptuiască principiile și să dea viată formelor metodelor care în unitatea lor func-organizatorice, și mijloacelor

legări și chiar soluții de la forurile superioare de în- vătămînt. , Așa se explică de ce uneori nu se ia poziție fată de abaterile u- nor elevi de la disciplină, de la etica socialistă, fată de încălcarea normelor de conduită civilizată, fată de tot ce contravine demnității de elev. Este adevărat

în mare măsură, poezia tinerilor își are originea într-o realitate actuală tonică, plină de elan și încredere în viață, apropiată preocupărilor specifice vîrstei. Optimismul. vigoarea, dinamismul, se întîlnesc pe aceleași coordonate spirituale cu setea de a descoperi noul în viață și, în artă, cu responsabilitatea morală a creatorului în l'ața societății. Dintre individualitățile lirice mai noi ce vin să se adauge și să reprezinte în chip semnificativ această veritabilă eflorescentă poetică rețin în mod deosebit atenția nume ca acelea ale lui Dan Laurențiu, Dumitru M. Ion, G. Alboiu, Gabriela Melinescu, Gheorghe Istrate etc. — fiecare dintre aceștia cultivînd, desigur în maniere proprii, o poezie în care reflecția lirică tălmăcește vibrații adînci ale existenței noastre noi, accente pline de semnificații. O poezie ale cărei viziuni și imagini, al cărei substrat ideatic si liric, prin ceea ce oferă mai bun, își trage sevele din viață, din solul realităților patriei, din experiența poporului, receptivă la tezaurul de frumuseți al gîndirii și artei noastre folclorice.Tocmai de aceea ne surprinde prezenta, în unele volume, a unei note ce exprimă sentimentul însingurării, pesimismului facil, produse istovite ale unor modalități. împrumutate și mimate livresc.Cu „Așezare de lucruri". Cristina Tacoi își dovedește intenția derealiza o lirică de meditație. Poe- ta se integrează neîntreruptei rotiri cosmice, conștientă de calitatea ei trecătoare, dar sperînd în posibilitățile permanente de rodire ale naturii. Ca într-o simfonie celestă, muzica germinațiilor tinde către esen- țializarea componentelor lumii, peisajul se interiorizează și își pierde rolul de simplu cadru, devenind spațiul firesc pentru mișcările sufletești. Revărsarea solară adună în vii semnele bucuriilor viitoare : „Vară, ai trimis podoabele / toate pămîntului / si pămîntul / cu măr- geane de roade .la gît /. în somn zămislește acum devenire / cu gemene daruri". („Bacanală"). în fața exploziei de vitalitate naturală, poe- ta își dăruit lor si

a

răspundere pe profesori, diriginți și chiar pe unii directori pentru faptele copiilor lor și pentru măsurile disciplinare adoptate.Datoria noastră de căpetenie ca slujitori ai școlii este să formăm oameni cu o înaltă conștiință, cu o profundă sensibilitate, cetățeni educați în spiritul

A INSTRUI-A EDUCA
tională alcătuiesc părțile structurale ale sistemului muncii educative.Rolul mereu mai complex al școlii în soluționarea problemelor atît de importante ale pregătirii și educării cetățenilor patriei com- sine res- după școli ini-

cetățenilor presupune inițiativă, de depetență, dăruire și un înalt spirit ponsabilitate. Or. cum se știe, uneori. nu se acționează țiativă. nu se iau așteptîndu-se indicații, dez-încu măsuri.

însă că pe alocuri se resimt încă urmările unor tici greșite. N-au fost cazurile cînd măsuri dicioase adoptate de siliile profesorale au ouse la îndoială, sau chiar anulate fără temei, de diferite organe de învătă- mînt imediat ierarhice. A- semenea procedee au stimulat si atitudinea unor părinți care în loc să-și îndeplinească misiunea de e.- ducători ai propriilor copii și-au permis să tragă la

prac- rare iu- con- fost
conceptiei științifice mar- xist-leniniste, al idealurilor înalte ale societății socialiste. Pentru aceasta nu trebuie să așteptăm retete formule și metode gata e- laborate. valabile în orice situație, ci să acționăm în mod creator în raport cu fiecare problemă specifică, pe baza atribuțiilor și răspunderilor care ni s-au conferit. îndeplinirea misiunii noastre presupune o cunoaștere permanentă si a- profundată a problemelor

de a nu se fi ritmurilor anotimpuri- nu fi cunoscut reali-găsește „vina" total de a
preocupărilor co-școlii, a ._______ ._______ ..îectivelor de elevi, a fiecărui elev. în funcție de a- cestea să organizăm activități cit mai apropiate de aptitudinile și cerințele lor intelectuale. Aceasta înseamnă că trebuie să fim mai mult timp în mijlocul elevilor.voia să tot mai tact direct cu cadrele didactice, să învețe de la noi, dascălii lor. să primească îndrumări, sfaturi, să ne urmeze exemplul. Prezenta în mijlocul elevilor ne va permite să detectăm talentele, elevii dotati cu aptitudini deosebite și să ne ocupăm de dezvoltarea lor. în dorința de a contribui la îmbogățirea tezaurului de inteligentă al națiunii.Acționînd în cadrul coordonatelor științifice stabilite de Directivele C.C. al P.C.R.. diversifieîndu-și formele de activitate si ri- dicînd în permanentă nivelul procesului instructiv- educativ. școala va aduce o contribuție mereu sporită la pregătirea pentru viată a tineretului școlar, la înalta sa educație patriotică si cetățenească. în funcție de cerințele actuale si de perspectivă ale societății noastre.

Ei simt ne- se găsească mult în con-

mant căruia i se alătură o viziune asupra existenței lipsită de vigoare.Cu volumul poetei Doina Iordănescu. „Cineva cu vietățile", pătrundem într-un „interior" liric înnegurat.Poeta nu. reconstitui^ un trecu-
zarea existentei plenare. Cu toate accentele vitaliste, poezia Cristinei Tacoi se află, ciudat, sub semnul obsedantei competiții cu „nevăzuta timpului trecere". Un univers depopulat. încremenit în lucruri, stă sub pecete^h tainelor ancestrale ____.. _______ ,___trezite de ^iiiexplițab'ila si veșnică , !mpreSs,”cî retrăiește "un comple mistuire a omului pe pămînt. Sen- -----uu t>—-r>„:timentul scurgerii ireversibile a vremii, neputința de a găsi în jur semnele statorniciei creează senzația răsturnării osiei pămîntului. Aspirația permanentă spre lumină, ca și încercarea necontenită de regăsire a timpului absolut proiectează în tonuri elegiace personale nu atît eminesciana „sete de repaos", cît conștiința sensului unic negativ al existentei.
însemnări pe marginea

unor debuturi
Sentimentul stingerii universale devine cu atît mai surprinzător la o poetă tînără, a cărei vocație se dovedește reală, cu cît într-o serie de poezii — „Pe colinele prelungi". „De liniște" sau „Vorbește-mi cu iarbă" — încrederea în permanenta vieții. în tea ei de perpetuare se_ relevase ca factor optimist, ce are mai consistent „Așezare de lucruri" înseamnă un debut notabil și reprezintă o latură oarecum inedită a liricii noastre feminine, dar ale cărei valențe ar fi mai bine reliefate dacă poeta și-ar călăuzi e- fortul creator spre acele zone ale existenței umane unde viata se împlinește plenar.Realizînd poezia de notație a u- nor stări difuze și contradictorii, fără preocuparea de a-si grupa lirica în jurul unor mari teme. Paul Drumaru semnează un debut inegal, aflat în cea mai mare parte la stadiul de experiment liric. Poetul își descoperă vocația între două mișcări bruște, trecînd cu dezinvoltură de la imaginea frustă, pregnantă nrin valorile ei concrete, palpabile. la sugestia nuanțată în tonuri neașteptat de fluide. Lirica sa oferă pe alocuri străluciri de metal șlefuit ca în catrenul : „Dragostea aceasta cum de-o încăpu / ca un cer lumina, trupul tău subțire ? / Dragostea aceasta tu / Lunecai ca o vară tenire"... Paul Drumaru dește poet autentic acolo zia lui vine din lumea Un lirism duios, pe alocuri sceptic, colorează amintirile copilăriei sînt cele din poezia Aceleași rezonante teaptă și poeziile mei", sau dialogul „Marină". Cu aceasta am citat tot ceea ce este mai interesant în volumul „Ochii necesari", deoarece în cea mai mare parte, poezia lui Paul Drumaru are aspectul unui discurs poetic în care asociațiile bizare — obținute adeseori nrin violentarea limbajului poetic, nu depășesc simpla consemnare a unor stări incerte. Parabola tocită din „Moartea îmblînzitorului de flăcări", prozaicele „Decît dor" sau „Omul invizibil" ca și „Somnoroșii" din care cităm : „Stau somnoroșii duși pe lumea cealaltă, / Ca dintr-o luminare sfîrșită deodată / Le pică stropi de ceară din unghie ne prici. / La frizeria gării ne perete / Un ceas mănîncă sîmburi nepăsător scuipînd...". nu depășesc un teribilism facil. Inconsistenta volumului se află în limitarea universului poetic la aspecte minore ale vieții. Dorința de a da vigoare poeziei prin abordarea zonelor meditației contemplative. nu cîștigă nimic în profunzime prin abuzul tonului depri-

capacita-Prin tot

peste care fără con- se dove- unde poe- copilăriei._____ cum,în pod", des- ma- din camjuvenile„îi scriu romantic

existential morbid. Poezia Doh. Iordănescu constituie zbaterea fără speranță de a se smulge dintr-o obscură clinică interioară, pentru a regăsi aerul și soarele, gestul revelator al întîlnirii cu viata. „Nu vreau decît să-ți întind o frunză / din arborele blind al serii acesteia ! Păstrează tu o nervură / ca un drum fără întoarcere / exod copilăros și umbrit" (Gest). E una dintre putinele poezii de calm și luciditate. Cele mai multe se consumă într-un spațiu cenușiu, dominat de obsesia mortii apropiate, incapabilă să se detașeze de „cazul" individual și să aspire către o lume a permanentelor. Lirica Doinei Iordănescu vădește suficientă atît în modul de a aborda experiențe singulare cît și în ceea ce privește înțelegerea actului creației. Ne-o dovedește adeseori ermetismul formal care face dificilă transmiterea sensului artistic, sublimarea materialului poetic după o logică înțeleasă numai de autor, trecerea neașteptată de la notatia stărilor și sugestiilor celor mai intime la abstracțiuni si generalități, ceea ce în mod firesc diminuează intensitatea emoției, dovedind uneori o supralicitare afectivă care nu vine în sprijinul poeziei.Fără a pune semnul egalității valorice între poeții amintiți aici, se poate totuși observa prezenta unor similitudini care tin nu atît de modalitatea poetică; cît de încercarea de a sugera o imagine tristă și uneori fără perspectivă a existentei. Pesimismul. resemnarea, relevarea cu insistență doar a zonelor de umbră si spaimă, nu acordă acestei poezii o mai mare profunzime, fiind izbitor faptul că un asemenea sentiment a fost împrumutat. Chiar folosirea unui limbaj excesiv de intelectualizat dovedește insuficienta integrare a substanței lirice în universul poetic creat și uh evident mimetism. Se poate pune întrebarea de ce unii tineri creatori, aflati la începutul activității lor artistice, se îndreaptă către o literatură întunecată, fără perspective, cînd omului zilelor noastre îi sînt specifice dragostea de viată, efortul călăuzit spre împlinirea unor idealuri umane înălțătoare ? Or, ceea ce ni se pare ciudat este faptul că acești tineri poeți fac parte dintr-o generație activă, al cărui entuziasm, dăruire, putere de muncă reprezintă una din realitățile cele mai vii și cele mai pregnante ale societății noastre. Prezenta ei în viața tării în toate domeniile de activitate, integrarea ei în patosul constructiv al vremii noastre, pbsibilitătile largi ce i se deschid de fructificare a idealurilor și năzuințelor, ne fac să n» întrebăm de ce în unele volume, autori aparținînd acestei generații împrumută modele și clișee uzate, transpunînd stări sufletești ce nu se înscriu în concepția noastră despre lume și viață. însușirile acestor tineri nu-și vor putea afla adevărata împlinire decît printr-un acord deplin cu generația lor, cu avîntul constructiv al întregului popor. în- să-și poezia cere depășire continuă, și, totodată, căutare neobosită a tot ceea ce are mai adine uman si semnificativ în existenta de astăzi a poporului, a oamenilor în mijlocul cărora trăiești. Evoluția tinerilor creatori, nu se poate realiza sub clopotul de sticlă al sentimentelor artificiale ci printr-o largă deschidere și participare la patosul vieții, hrănită din tradițiile cele mai durabile ala poporului nostru, din viata nouă, socialistă a tării.
Emil VASILESCU j
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COMUNICAT
cu privire la vizita

în Republica Socialistă România 
a ministrului afacerilor externe

al Regatului Maroc, dr. Ahmed LarakiLa invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste Rd-. mânia, Corneliu Mănescu, dr. Ahmed Laraki, ministrul afacerilor externe al Regatului Maroț, a făcut o vizită oficială de răspuns în România în perioada 20—25 ianuarie 1969.In timpul șederii sale, ministrul afacerilor externe al Regatului .Maroc, dr. Ahmed Laraki, a fost primit de președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceausescu.Ministrul afacerilor externe al Regatului Maroc a fost, de asemenea, primit de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer.în timpul vizitei în România, , mi-' nistrul afacerilor externe al Regatului Maroc, dr. Ahmed Laraki, și persoanele care l-au însoțit au vizitat întreprinderi industriale și agricole, precum și obiective social-culturale din orașele București și Brașov, bucurîndu-se pește tot de o primire călduroasă, expresie a sentimentelor, de prietenie și de simpatie ale poporului româri fată de poporul marocan.Dr. Ahmed Laraki, ministrul afa-.. cerilor externe al Regatului Maroc, 
a avut convorbiri oficiale cu Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, în cursul cărora, într-o atmosferă cordială si de sinceritate, au fost examinate relațiile dintre cele două țări și s-a făcut un schimb larg de vederi referitor la situația- internațională.Cei doi miniștri și-au f manifestat satisfacția în legătură cu evoluția favorabilă a relațiilor dintre România și Maroc și cu spiritul de înțelegere mutuală în care acestea se dezvoltă.Evidențiind existenta' de noi posibilități pentru dezvoltarea și diversificarea relațiilor dintre cele două țări, miniștrii afacerilor externe și-au exprimat convingerea că extinderea continuă a colaborării economice, politice si culturale româno- marocane servește intereselor celor dou^ teri și cauzei păcii și securități'. .ternaționale.Stfpx.aiind de asemenea, importanta dezvoltării legăturilor c.omerciăle si culturale dintre cele două țări, miniștrii de externe au exprimat satisfacția guvernelor lor în legătură cu semnarea acordului comercial și a celui de colaborare culturală, din-., tre România și Maroc.Ei au reliefat necesitatea conți- . nuării eforturilor pentru concretizarea prevederilor acordurilor încheiate.Miniștrii afacerilor externe au scos

în evidentă că România și Maroc pun la baza relațiilor lor de colaborare respectarea principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc.în cadrul schimbului de vederi cu privire la problemele internaționale, cele două părți au apreciat importanta continuării și intensificării e- f orturilor în vederea favorizării unui climat de înțelegere și respect reciproc în relațiile dintre state.Miniștrii afacerilor externe ai celor două țări au reliefat că o cerință primordială pentru salvgardarea păcii mondiale o constituie respectarea riguroasă de către toate țările a înaltelor principii de justiție si echitate internațională, cuprinse în Carta Națiunilor Unite, recunoscute- de toate statele membre.în această ordine de idei, miniștrii afacerilor externe au subliniat rolul important pe care îl are Organizația Națiunilor Unite în normalizarea relațiilor dintre state, în destinderea si colaborarea internațională, în a- părarea păcii și securității în lume. Ei au apreciat, totodată, că, pentru a-și spori eficacitatea în îndeplinirea acestui rol. Organizația Națiunilor Unite trebuie să țină seama de realitățile lumii contemporane si. în primul rînd, să devină universală.Referindu-se la Orientul Apropiat, cele două părți au deplorat deteriorarea situației din această regiune în urma evenimentelor' din iunie 1967 și au reafirmat necesitatea de a i se găsi o soluționare urgentă pe baza principiilor Cartei Națiunilor Unite, pentru salvgardarea păcii și a securității internaționale.Abordînd problema vietnameză, cei doi miniștri și-au exprimat speranța că se va găsi o soluție grabnică acestui conflict, corespunzător intereselor fundamentale ale poporului vietnamez, ale păcii și securității . internaționale.Subliniind utilitatea continuării contactelor personale între oamenii politici ai celor două țări, miniștrii afacerilor externe au relevat importanta acestora pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale.Cele două părți au subliniat cu satisfacție că vizita în Republica Socialistă România a ministrului a- facerilor externe al Regatului - Maroc, dr, Ahmed Laraki, și rezultatele sale constituie un nou pas în întărirea relațiilor dintre România și Maroc, o contribuție la destinderea și colaborarea internațională.
PLECAREA MINISTRULUI
DE EXTERNE MAROCAN

: • . . .. ■Sîmbătă dimineața .,a părăsit Capitala, . îndreptîndu-se spre. Belgrad, ministrul afacerilor , externe al Regatului Maroc, dr. Ahmed Laraki, care, la invitația ministrului afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, a făcut o vizită oficială. în țara noastră.Ministrul marocan a fost însoțit de Fathi Nejjari, directorul de cabinet, al ministrului afacerilor externe, Mohamed Bennani Smires, directorul protocolului din Ministerul Afacerilor Externe, Abdelhamid Kriem, directorul afacerilor economice din Ministerul Afacerilor Externe, și. Mohamed

Jaidl, secretarul general al Biroului de cercetări și participați! miniere.La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspeții- au- fost • conduși de Corneliu Mănescu,. ministrul afacerilor externe, Gheorghe Cioară, minisțrul comerțului exterior, . Petru Burlacu, adjunct1 al ministrului afacerilor externe, Alexandru Albescu, adjunct al ministrului comerțului exterior.Erau prezenți Moustapha Moukhtar. ambasadorul Republicii Arabe Unite, și Milorad Komatina. consilier al Ambasadei R.S.F. Iugoslavia. (Agerpres)

TELEGRAMEEXTERNE
DEZVOLTAREA
ECONOMIEI U.R.S.S.

în munții Semenic

vremea
Timpnl probabil pentru zilele 

de 27, 28 și 29 ianuarie. In tară: După o răcire de scurtă' durată, semnalată mai ales în jumătatea de est a tării, vremea se va încălzi începînd din sud-vest. Cerul va fi variabil, mai mult noros. Vor cădea precipitații

sub formă de ploaie, lapoviță si ninsoare. Vînt potrivit. Temperatura se menține coborîtă la începutul intervalului în Moldova și Dobrogea si va crește în rest. Minimele vor fi cuprinse între minus 13 și minus 3 grade, iar maximele între minus 5 și plus 5 grade. Ceată. 
In București : Vreme rece la început, apoi în încălzire. Cerul schimbător. Ninsori slabe. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.

Turiști de peste hotare
Stațiunile noastre montane cu

nosc în aceste zile o mare afluență 
de turiști sosiți de peste hotare. 
Numai în ultima săptămînă, aproa
pe 1 000 de turiști din Anglia, Aus
tria, Bulgaria, R. D. Germană, R. F. 
a Germaniei și din alte țări au 
fost. găzduiți. în stațiunile de pe 
Valea Prahovei. Ei au participat la 
numeroase excursii, au vizitat cas
telele Peleș și Bran, au participat 
la seri românești organizate la 

■f„Șura dacilor*1 din Poiana Brașov, 
la seri distractive, spectacole fol
clorice, gale de filme turistice și 
altele. De asemenea, oaspeții străini 
au avut prilejul să cunoască dife
rite obiective turistice ale Capita
lei.

Simpozion

(Agerpres)

în zilele de 23—25 ianuarie s-au , desfășurat în Capitală lucrările simpozionului „Organizarea științifică a conducerii producției si a muncii**, inițiat de Comitetul de stat pentru probleme de organizare și salarizare, în colaborare cu unele ministere și alte ■ organe centrale. La lucrări au participat circa 1 000 de cadre de conducere din ministere si întreprinderi, specialiști în probleme de organizare, ingineri, economiști, cercetători. matematicieni, medici, sociologi și alții. în cadrul celor trei secții de specialitate. în care s-au desfășurat lucrările — organizarea conducerii, a producției și a normării muncii ■— au fost dezbătute peste 90 de comunicări științifice. (Agerpres)

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
Datele cu privire la rezultatele 
definitive ale îndeplinirii planului 
pe 1968, cuprinse în comunicatul 
Direcției Centrale de Statistică a 
U.R.S.S., demonstrează că econo
mia sovietică a continuat să se 
dezvolte într-un ritm rapid. Ve
nitul național a crescut cu 7,2 la 
sută, față de 1967, producția in
dustrială — cu 8,1 la sută. Pro
ducția mărfurilor de larg consum, 
subliniază comunicatul, a crescut 
într-un ritm mai rapid decît cea 
de mașini, utilaje industriale și de 
alte mijloace de producție. Prin
tre ramurile industriei grele care 
și-au sporit cel mai mult produc
ția (9—16 la sută) se numără in
dustria energetică, de îngrășăminte 
minerale, industria de mase plas
tice, mijloace de automatizare și 
de tehnică de calcul, industria de 
automobile.

Valoarea producției agricole 
globale a înregistrat în 1968 cel 
mai înalt nivel din întreaga isto
rie a Uniunii. Sovietice — 81 mi
liarde ruble. Recolta de cereale a 
fost de 169,2 milioane tone.

Pînă la sfîrșitul anului, reforma 
economică a cuprins 27 000 între
prinderi industriale, care au ela
borat 72 la sută din totalul pro
ducției industriale, furnizînd peste 
80 la sută din beneficiul total al 
acestora.

Anul trecut, în U.R.S.S. a fost 
înfăptuit un amplu program de 
creștere a nivelului de trai: sala
riul minim a fost majorat la 60 de 
ruble pe lună, iar salariul mediu 
lunar al muncitorilor și funcționa
rilor a crescut în ansamblu cu 7,5 
la sută.

La începutul acestui an, U.R.S.S. 
are o populație de 239 milioane de 
oameni.
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Române
HEIDELBERG. Dezvelirea unei 
plăci comemorative Închinată 
. lui Alexandru Ioan Cuza 7

La aniversarea
Tratatului

de prietenie 
româno-polonSe împlinesc astăzi 20 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și a- sistență mutuală între România și Polonia — eveniment de seamă în istoria relațiilor dintre cele două țări, dintre poporul român și poporul polonez.Această oferă un evocare a cu adinei existente poarele tre

aniversare prilej de legăturilor rădăcini între po- . . noastre, în- forțele democra- și progresiste din două țări, legă- înfiripate vreme secole în lupta - - - - H_

înainte de plecare, ministrul afacerilor externe al Regatului Maroc, dr. Ahmed Laraki. a făcut o declarație reprezentanților presei, în care și-a exprimat satisfacția față de convorbirile purtate și de acordurile comercial și cultural semnate la București. Mă bucur — a spus- el —. de aceste rezultate, cu atît .mai mult cu cît atmosfera cordială de; înțelegere în care s-au desfășurat convorbirile constituie premisa cea mai bună pentru dezvoltarea viitoare a bunelor relații dintre Maroc și România. Nutrim convingerea că aceste relații se vor dezvolta și se vor întări în viitor în toate domeniile : politic, economic, tehnic și artistic. Evoluția pozitivă a legăturilor bilaterale dintre cele două țări va duce, de asemenea, la întărirea prieteniei și cooperării reci

proc avantajoase între Maroc și România. în felul acesta țările noastre își vor aduce .contribuția în continuare la cauza menținerii păcii și colaborării internaționale.Referindu-se la impresiile culese în timpul vizitei în țara noastră, ministrul marocan a spus : Am avut posibilitatea să văd obiective economice impresionante, care dovedesc eforturile uriașe pe care le depune guvernul român în scopul înfloririi țării, pentru o viață prosperă și fericită poporului român. Urez poporului român multă fericire — a subliniat în încheiere ministrul marocan. Doresc ca zilele care urmează să ducă tot mai mult la strîngerea relațiilor de prietenie dintre popoarele noastre. (Agerpres)

SPORT
Campionatele europene de bob
® Echipajul României conduce după primele

două „manșe11

Sîmbătă, la Cervinia, au început 
campionatele europene de. bob re
zervate echipajelor de două persoa
ne. După desfășurarea primelor 
două „manșe". în clasament conduce 
echipajul României, alcătuit din Pan- 
țuru—Focșeneanu, cu timpul de 
2’31"671100. Urmează echipajele Aus

triei (Thaler-Durnthaler) — 2’31”69/ 
100 și Italiei (Frigo-Brancaccio) — 
2’32”44/100. La competiție participă 
20 de echipaje, reprezentând 10 țări. 
In prima manșă, echipajul austriac a 
realizat timpul de l’15”36/100, stabi
lind un nou record ăl pîrtiei. Astăzi 
au loc ultimele două manse.

atletism Keino, Temu, Kogo 
și Kiprugnt în vară la București

Un lot de 12 atleți kenieni sub 
conducerea antrenorului Charles 
Moukora va participa în oară 
la campionatele internaționale 
de. atletism ale României, prin
tre. acești atleți se numără Cam
pionii olimpici la J.O. din Me
xic , Keino (1 500 m) si ’Temu 
(10 000 m), precum si deținătorii 
medaliilor de, argint. Kiprugut

(800 m) și Kogo (3 000 m obsta
cole). Mai fac parte din lot unii 
specialiști în probe de 400 metri 
plat. Organizatorii români. au 
oferit atleților kenieni și posi
bilitatea efectuării unui stagiu 
de antrenament. în comun, cu 
sportivii noștri pe o durată de 
o săptămînă.

în cabina de comandă. Aici, oamenii ar putea foarte bine să vină îm- brăcați ca pentru, bal. Totul este au-, tomatizat. Principalele instrumente de lucru sînt telefoanele și telcafoa- nele. Pe cadrane, cifrele dansează înnebunite. Un curent de gîndire străbate pur și simplu încăperea. Sînt decizii care trebuie luate într-o secundă. Gîndirea umană atinge parametrii cei mai înalți. Nici un gest de prisos, nici un cuvînt de prisos, doar o concentrare de fiece clipă, o suprasolicitare chiar pentru privitorul neinițiat.Inginerul-șef al schimbului este un tînăr în vîrstă de..25 de ani, Gheorghe Preotu. A terminat de un an și jumătate facultatea. îmi spune că cel mai vîrstnic dintre colegii săi, ingineri-șefi de schimb, are 26 de ani. Știm, aici s-au contopit inteligențele a sute și mii de oameni, dintre care unii slujesc oțelul românesc de trei și de patru decenii, dar nu mă pot opri ca la formula chimică a oțelului gălățean, reconstituită mental, să nu adaug și magicul cuvînt tinerețe. Sînt două .tinereți, contopite într-una singură, .a- lianță fecundă care se traduce în oțel: tinerețea combinatului și tinerețea celor ce mînuiesc utilajele sale, expresie a celei mai avansate tehnologii pe plan mondial.Cuvintele-parolă ce circulă pe aici sînt „Un milion de to.ne“. Acesta este planul pe 1969 al oțelăriei. în ritmul-record de 23—24 de șarje pe zi, ritm atins în ultimele zile ale anului trecut, oțelarii au certitudinea nu numai că își vor îndeplini cu cinste sarcinile de plan și angajamentele luate peste plan, ci șl că le vor depăși. Două evenimente-cheie vor marca din plin anul care a început : intrarea în funcție a celui de-al treilea convertizor și a furnalului nr. 2, tot de 1 700 de metri cubi ca și fratele său mai mare, născut în 1968. 1968—1969 vor intra în istoria combinatului și, implicit, în istoria patriei, ca ani de , izbîndă, ani de încordare și bucurie pe frontul muncii pașnice, al bunăstării. Furnalul nr. 1, oțelăria, fabrica de oxigen, laminorul slebing — și nu le-am enumerat pe toate... — s-au născut în 1968. în 1969 bătălia continuă. Parametrii sînt tot mai înalți ; dar, mai important, mi se pare tul că fluxul de gîndire este tot dens, tot mai precis focalizat, mai multă pondere îi revine ei, dirii, ca forță de producție. Pențru că aici, unde „mașinile de gîndit" au preluat o bună parte din sarcinile maeștrilor oțelului, minții omenești i-au rămas sectoarele pe care mașina nu Ie va atinge : cele ale creației.Nu peste mult timn, creierul electronic principal va dirija „personal** elaborarea1 șarjelor. Iată-ne în plin științifico-fantastic : o problemă care face deliciile autorilor de romane despre viitor, relația om-mașină electronică, la Galati a intrat în cotidian. Am încercat să aflu, de la maistrul Vasile Pasc, un tînăr în vîrstă de 30 de ani. cum vede el conlucrarea cu creierul electronic. Iată discuția •— Fiecare șarjă pune alte probleme. Perfecționarea sistemului informațional face munca mai grea, în sensul că răspunderea creste infinit în aceeași perioadă de timn.— Dar peste cîteva luni, cînd o să conducă efectiv creierul electronic ?— El n-o să conducă efectiv, cum spuneți, niciodată. El - nu elimină omul, ÎI ajută.

— Dacă înțeleg bine, o să aibă un rol de consultant.— Cam așa ceva. Hotărîrea o luăm tot noi. Si mai e ceva. Calculatorul ■ o să lucreze pe baza unui program rezultat din mii de șarje.mii de șarje lucrate de om, deci omul hotărăște inițial.— Calculatorul...— ...îți dă o orientare, el nu impune o soluție. Poți să ții sau nu ții seama de ea. La urma urmelor, pe calculator n-o să-l tragă nimeni la răspundere dacă greșește ; tot noi o să răspundem — termină rîzînd scurtul nostru interviu maistrul Vasile-Pasc....în aceste zile. cînd crivățul suflă peste Țiglina și pe Dunăre se scurg majestuos sloiuri albe-cenușii, la oțelărie își dispută întîietatea două anotimpuri : primăvara vîrstei oțela- rilor, a pasiunii lor, a muncii efervescente și vara toridă a convertizoarelor și a maturității. Galații au preluat cu cinste .ștafeta adusă de la Oțelul Roșu, de la Reșița, de la Hunedoara. Nu numai prin rezultate — care stau alături de ale celorlalte vetre fierbinți — nu numai prin veritabila infuzie de cadre pe care au primit-o de la ele, cît, mai cu seamă,, prin pasiunea, prin dăruirea fără nici o reținere pentru plămădirea celui mai nobil metal : oțelul românesc.

analizarea a două-trei Astea sînt două-trei tot
îți să

HEIDELBERG 25 (Agerpres). — . 
Cu prilejul împlinirii a 110 ani de 
la Unirea Principatelor Române, 
la Heidelberg a fost dezvelită o 
placă comemorativă închinată me
moriei domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza. Placa, pe care sînt în
scrise cuvintele: „în această clă
dire a locuit în ultimele zile ale 
vieții sale marele om politic și pa
triot român Alexandru Ioan Cuza, 
primul domnitor al Principatelor 
Unite Române, militant de seamă 
pentru făurirea statului român 
modern, stins din viață, aici la 
Heidelberg, la 15 mai 1873“, a fost 
fixată pe clădirea hotelului „Eu- 
ropaeischehof'*, unde domnitorul a 
încetat din viață cu aproape 98 de 
ani în urmă.

La ceremonia dezvelirii plăcii . 
comemorative au luat parte dr. 
Kortz, primarul orașului Heidel
berg, prof. dr. Kurt Baldinger, 
rectorul Universității din oraș, și 
numeroase alte personalități, oa
meni de cultură, ziariști. Persona
litatea domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza a fost evocată de pri
marul orașului Heidelberg dr. 
Kortz, prof. Philipi, reDrezentant 
al conducerii Universității din Hei
delberg, prof. dr. Dumitru Berciu, 
decanul Facultății de istorie a U- 
niversitătii din București, și Con
stantin Oancea, ambasadorul Ro
mâniei în R. F. a Germaniei.

turi de pentru idealurile bertății și independenței,: pentru eliberarea națională și socială, pentru o viață bună.în anii de după boi, în condițiile ficării orînduirii cialiste, relațiile mâno-polone, nuînd cele mai bune tradiții din trecut, au căpătat un nOu conținut, s-au dezvoltat pe 
o treaptă superioară. Consfințind noile legături de prietenie și colaborare româno- polone, bazate pe principiile marxism-leni- nismului și internaționalismului socialist, respectului independenței. și suveranității naționale, egalității în drepturi și întrajutorării tovărășești, tratatul semnat în urmă cu două decenii a creat un fundament solid pentru dezvoltarea și adîncirea lor continuă.Așa cum a arătat tovarășul NicolaeCeaușescu — „cunosc 
o continuă dezvoltare 
relațiile noastre fră
țești cu Republica 
Populară Polonă, atît 
pe plan politic și eco
nomic, cit și în dome
niul științei și cultu
rii... Fără îndoială că 
pe măsura înaintării 
țărilor noastre pe dru
mul progresului eco
nomic și social se va 
intensifica tot mai 
mult colaborarea mul
tilaterală dintre cele 
două țări și partide, 
în interesul ambelor 
popoare**.Evocînd prietenia dintre popoarele polonez și român, că România și nia construiesc o orînduire de tate socială, că lor este condusă partide bazate ideologia marxist-le- ninistă, că cele două țări fac parte din marea comunitate a statelor socialiste, tovarășul Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a subliniat că „toate a- 
cestea constituie o te
melie trainică a cola
borării, solidarității și 
prieteniei noastre, care 
și-a găsit expresia sa 
juridică în Tratatul 
polono-român**.în anii puterii populare, oamenii muncii din R. P. Polonă, sub conducerea P.M.U.P., au înfăptuit largi transformări înnoitoare. dobîndind realizări de seamă în dezvoltarea economiei și culturii, în ridicarea nivelului de trai al maselor ; în prezent, industria polonă realizează o producție peste 13 ori mare decît cea tebelică, iar harta e-

mai
so- ro- conti-

faptul Polo- astăzi drep- viața de pe

de mai an-

fap- mai Tot gîn-

într-un spațiu atît de vast ca al Indiei, într-o lume cu un trecut atît de complex, noul este mai puțin sesizabil la prima vedere. La Hyderabad, în inima podișului Deccan, ai impresia că nimic nu s-a clintit de ani și ani. Străzile pe care roiesc mii de biciclete și veloricșe, ocolind cu grijă carele trase de boi, tarabele fără număr ale negustorilor, animația mulțimii pestrițe oferă o imagine specifică Indiei de odinioară. întîlnești și aici fete în sariuri simple sau multicolore — sînt hinduse ; altele au fața acoperită — aparțin religiei musulmane. îmbrăcămintea, diversele semne marcate pe față cu felurite vopsele rituale îți atrag atenția, pe măsură ce înaintezi în mulțime, că aici conviețuiesc. de secole hinduși, musulmani, budiști, shiki etc. Privirea ți se oprește asupra multor palate care au aparținut nizamului.în ciuda permanenței străvechiului peisaj indian, viața oamenilor cunoaște schimbări importante. S-au produs transformări esențiale în structura socială, în urma apariției centurii industriale din jurul orașului. La Sanatnagar și Bala- n.agar au fost construite un șir de obiective industriale, altele sînt în faza de proiect. S-a dezvoltat, și diversificat industria meșteșugărească. Se formează noi și noi detașamente ale clasei muncitoare, numărul elevilor, al studenților este în continuă creștere.Aflîndu-mă în statul

Andhra Pradesh, am vizitat marele baraj de pe fluviul Krishna. Nici nu bănuiam că de la Hyderabad poți ajunge la baraj doar în cîteva ore. Am străbătut vreo sută de mile prin podișul Deccan. Peisajul este destul de straniu. Perdele de palmieri alternea-

dentifică cu marele baraj de pe Krishna, căruia, de altfel, își datorează și existența. Orașul este însă în continuă dezvoltare și în curînd va deveni un important centru industrial. Mi-am notat atunci destăinuirile inginerului șef al proiectului de la Nagar,

conomică a acestei țări se îmbogățește mereu cu noi obiective industriale și șantiere.Un bogat bilanț de realizări încununează de asemenea activitatea creatoare a poporului român, desfășurată sub conducerea P.C.R. în anii socialismului, în România au fost obținute mari succese în dezvoltarea forțelor de producție, în dezvoltarea industriei și a agriculturii socialiste, în sporirea întregului potențial* e- conomic al țării, în îmbunătățirea condițiilor de viață materială și spirituală ale întregului popor.Ca rezultat al dezvoltării construcției socialiste s-au amplificat potentele creatoare ale celor două popoare, asigurînd posibilități tot mai ample pentru lărgirea colaborării și cooperării multilaterale dintre România și Polonia, pentru întărirea relațiilor reciproce pe cele mai diverse planuri.An de an, între țările noastre s-au intensificat legăturile e- conomice, au sporit schimburile comerciale, s-a adîncit cooperarea în diferite domenii pe baze reciproc avantajoase. Evoluția pozitivă a acestor relații și-a găsit o nouă reafirmare în cadrul celei de-a Vil-a sesiuni a Comisiei guvernamentale de colaborare economică ro- mâno-polonă, ținută Ia Varșovia în vara anului trecut și în cadrul căreia au fost examinate posibilitățile de lărgire a colaborării și cooperării economice și tehnice, precum și a livrărilor reciproce de mărfuri dintre cele două țări, îndeosebi în domeniul industriei siderurgice, construcțiilor de mașini, industriei chimice etc.Aceeași evoluție ascendentă este marcată și de protocolul privind schimburile de mărfuri dintre România și Polonia pe anul în curs, . document care prevede o creștere însemnată în comparație cu nivelul atins anul trecut, depășind valoarea schimburilor prevăzute pe 1969 în acordul pe termen lung. Potrivit noului protocol, România va livra Poloniei mașini-unelte, instalații de foraj, locomotive Diesel-electri- ce și hidraulice, autocamioane și autoturisme de teren, armătură Industrială, utilaje, nave maritime, produse petroliere și chimice și alte mărfuri, în același timp, Polonia va exporta în România nave

ansam-

toare șl utilaj pentru nave, produse electrotehnice, instalații miniere și energetice, mașini de construcție și rutiere, aparatură și instalații medicale, rulmenți, vagoane pentru călători, produse siderurgice și chimice, precum și alte mărfuri. Faptele a- rată că aceste relații progresează continuu, atît pe plan cantitativ, cît și calitativ, cu- noscînd o amplificare și diversificare corespunzătoare noilor posibilități și condiții generate de dezvoltarea economiei celor două țări.O dată cu relațiile economice se dezvoltă legăturile pe tărîm tehnico-științific și cultural; planurile în vigoare în aceste domenii, contactele tot mai frecvente între savant!, oameni de litere și artă din România și Polonia, vizitele reciproce debluri artistice și numeroase alte manifestări similare contribuie la intensificarea schimbului de experiență și a colaborării dintre cele două popoare, la adîncirea cunoașterii reciproce a preocupărilor și realizărilor lor. la întărirea prieteniei româno-po- lone. Totodată, aceste relații răspund cerințelor intensificării raporturilor de colaborare între toate țările sistemului mondial socialist, între popoarele ce clădesc noua societate sub steagul marxism-lenlnismului și internaționalismului proletar, corespund intereselor cauzei generale a socialismului.O importantă contribuție la apropierea între popoarele român și polonez, ca și la întărirea relațiilor în cadrul sistemului mondial socialist, aduce dezvoltarea legăturilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, lațiile dintredouă partide, schimburile . de experiență, contactele și schimburile de vizite slujesc intereselor dezvoltării colaborării reciproce, cît și cauzei întăririi unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a Tratatului dintre România și Polonia, poporul nostru felicită cu căldură poporul polonez și îl urează să obțină noi succese în munca ce o desfășoară pentru înflorirea continuă a patriei sale, pentru triumful țelurilor socialismului și păcii.

Re
cele

mașini-unelte, pescărești, mo-
Telegrame

ocazia celei de-a 20-a aniversări a Tratatului de prietenie, colaborare șl sem-asis-Ro-Cu nării tentă mutuală dintre Republica Socialistă mânia și Republica Populară Polonă, între ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, și ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Polone, Stefan Jedrychowski. a avut loc un schimb de telegrame de felicitare. (Agerpref)
70 000. Și trebuie ținut seama că, după terminarea în întregime a lucrărilor, prevăzută pentru vara a- cestui an, datorită instalațiilor aferente, industriilor ce vor lua naștere în aceste locuri, se va asigura de lucru unui număr de peste 100 000 de muncitori.
s

Monumente ale Indiei noi
însemnări de călătorie

ză cu zone aride, stîncoa- se. Flora specifică junglei și-a dat întîlnire aici cu deșertul. Cale de o oră și mai bine nu întîlnim nici o așezare omenească. Șoseaua de asfalt a fost construită de curînd și face o notă distonantă cu pustietatea acestor locuri.Stîlpii de înaltă tensiune ne vestesc apropierea barajului. Urcăm în serpentină, în fața noastră — un adevărat oraș. Numele lui nu figurează încă pe harta Indiei. Tăblițe indicatoare precizează că te afli la „Na- garjunasagar Dam". Deocamdată, deci, această micuță localitate, cu vile înecate în verdeață, se i-

dl. Ranganatha Swamy. îmi vorbea concomitent despre baraj și despre oraș, despre începuturile' nu lipsite de greutăți ale lucrărilor, într-o zonă de junglă, și despre viața ce se înfiripa aici. Au venit să lucreze la baraj tehnicieni și ingineri din toate statele Indiei. Grosul l-au format însă oamenii de prin partea locului. Aici s-au calificat peste 90 la sută dintre muncitori. Lucrările au fost inaugurate oficial în decembrie 1955. S-a început, așa cum era și normal, cu deschiderea unor căi de acces. Oamenii au venit și n-au mai plecat. Astăzi sînt cu toții pest*

Au fost construite două școli, un spital, club.Interlocutorul meu a ținut să precizeze că această lucrare gigantică (barajul este unul dintre cele mai mari din lume) a fost în întregime proiectată și executată de specialiști indieni, Cînd sese mare baraj metri cubi de beton, privit de la înălțimea barajului — 120 metri — a- pele înspumate ale fluviului. Parte dintre apele sale sînt dirijate acum spre canalele de irigație, parte mai curg pe vechea albie.

fără ajutor străin, mă aflam acolo fu- terminată cea mai parte a lucrărilor. La se turnau ultimii Am

în momentul cînd vor fi gata agregatele centralei hidroelectrice, apele Kri- shnei vor genera energii de milioane și milioane ki- lovați/oră.Indienii au o mare pasiune pentru monumental, iar barajul de pe Krishna nu o dezminte. Această lucrare, la dimensiunile ei, este o necesitate determinată de condițiile specifice ale climei indiene. Soarta a milioane de familii depinde de capriciile musonului, care în podișul Deccan poposește o singură dată pe an. Dacă musonul a venit la timp, va fi o recoltă bogată, altfel, culturile sînt compromise. în India, irigațiile sînt de importanță vitală și poate, de aceea, din moși-strămoși, s-au experimentat numeroase sisteme de irigație. Bineînțeles, acestea erau de proporții reduse. „Nu ne mai putem permite să elaborăm proiecte mici — îmi spunea inginerul șef de la Nagar. Am rămîne totdeauna la discreția musonului. în podișul Deccan se vor realiza irigațiile. Barajul va fi un fel de certificat de asigurare pentru o mare suprafață de pămînt".Aici, la Nagarjunasagar, ești tentat să asociezi această impresionantă lucrare cu marile creații ale antichității care au făcut faima Indiei. Cu deosebirea că barajul de pe Krishna este destinat să contribuie la rezolvarea marilor probleme economice ale Indiei.
Dumitru ȚINU
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CORESPONDENTA DE LA AL. GHEORGHIU

CONFERINȚA DE LA PARIS

ÎN PROBLEMA VIETNAMULUI

Cei patru in jurul 
mesei rotunde

Sîmbătă dimineața, orele 10,30. La 
''Centrul de conferințe internaționale 

din Avenue Kleber, din Paris, s-a des
chis oficial conferința în patru pentru 
Vietnam. Scopul ei — căutarea unei 
soluții politice problemei vietnameze. 
Numai 80 de ziariști, fotoreporteri și 
operatori cinematografici și de televi
ziune din diferite țări au fost auto
rizați să asista timp de 15 minute la 
acest moment solemn. M-am aflat 
printre el. Eram în aceeași sală, un
de la 13 mai anul trecut a început 
prologul acestei conferințe internațio
nale : prima întîlnire americano-nord 
vietnameză. Au fost necesare de atunci 
opt luni de convorbiri pentru ca ne
gocierile de fond în patru să poată 
începe în sfîrșit.

Trei lustre uriașe luminează puter
nic această sală ocupată în cea mai 
mare parte de masa rotundă, acoperită 
de un pluș verde, la care se vor des
fășura negocierile.

Principalii membri ai delegațiilor 
sînt așezați în prim plan în jurul me
sei, ceilalți se află în spatele lor. La 
mai puțin de o jumătate de metru de 
masa verde iau loc, la două mici mese 
dreptunghiulare, secretarii și interpreții 
celor patru delegații.

Reprezentanții presei internaționals 
sînt apoi invitați să părăsească sala, 
după care conferința în patru și-a în
ceput prima ei ședință plenară asupra 
problemelor de fond privind regle
mentarea conflictului vietnamez.

Primul a luat cuvîntul șeful dele
gației F.N.E. din Vietnamul de sud, 
Tran Buu Kiem, care a subliniat că 
dorința F.N.E. este de a căuta, în ca
drul actualelor negocieri, o soluție po
litică 
meze. 
Unite 
nuu" 
1954, ... .
de a nu împiedica aplicarea acestora, 
precum și de a fi creat „o adminis
trație dictatorială" în Vietnamul de 
sud. In continuare, șeful delegației 
F.N.E. din Vietnamul de sud s-a pro
nunțat în favoarea „formării unui ca
binet", avînd ca sarcină „restabilirea 
păcii" în Vietnamul de sud. Vorbitorul 
s-a pronunțat pentru „încetarea a- 
gresiunli S.U.A. în Vietnam și 
retragerea trupelor americane și ale ce
lorlalte țări din Vietnamul de sud, 
crearea unul Vietnam de sud inde
pendent, democratic, pașnic, neutru 
și prosper, reunificarea pașnică a țării". 
In încheiere, Tran Buu Kiem a făcut 
cunoscut din nou programul politic 
în cinci puncte al F.N.E., anunțat la 
3 noiembrie 1968, subliniind că acesta 
reprezintă de fapt poziția de bază a 
F.N.E. pentru reglementarea problemei 
vietnameze.

în continuare a luat cuvîntul Xuan 
Thuy, șeful delegației R. D. Vietnam. 
El a arătat că „scopul conferinței în 
patru de la Paris este găsirea unei 
soluții politice problemei vietnameze 
pe baza respectării drepturilor națio
nale fundamentale ale poporului viet
namez : independență, suveranitate, 
unitate și integritate teritorială, drep
turi recunoscute de acordurile de la 
Geneva din 1954 asupra Vietnamului". 
Xuan Thuy a reafirmat cu acest pri
lej poziția în patru puncte a R. D. 
Vietnam, enunțată , de primul ministru 
al R. D. Vietnam, Fam Van Dong, 
in aprilie 1965, ca bază de reglemen
tare a problemei vietnameze, spriji
nind, în același timp, programul în 
cinci puncte al F.N.E. din Vietnamul 
de sud, care este adevăratul „organi
zator și conducător al populației sud- 
vietnameze în lupta împotriva agre
siunii americane". Xuan Thuy a rele
vat că actuala administrație de la Sai- | 
gon este „ilegală și frauduloasă" și 
că politica sa „nu constituie decât un 
obstacol în calea progresului conferin
ței". Șeful delegației R. D. Vietnam a 
condamnat continuarea raidurilor a- 
viației americane de recunoaștere a- 
supra teritoriului R. D. Vietnam și 
bombardarea unor regiuni populate 
din Vietnamul de nord. în încheierea 
declarației sale, Xuan Thuy a arătat 
că dacă guvernul S.U.A. dorește în 
mod real, cum adesea a afirmat, să 
se restabilească pacea în Vietnam, el 
trebuie să pună capăt agresiunii îm
potriva poporului vietnamez, să re
nunțe definitiv la orice act care le
zează suveranitatea și securitatea R. D. 
Vietnam, să retragă din Vietnamul de 
sud toate trupele sale și ale țărilor 
care îl sprijină și să lichideze toate ba
zele americane din această parte a 
Vietnamului.

în ce privește problemele interne 
ale Vietnamului de sud, Xuan Thuy a 
arătat că acestea trebuie să fie re
zolvate de populația sud-vietnameză 
in conformitate cu programul politic 
al F.N.E., fără nici un amestec străin. 
Vorbind despre reunificarea țării, 
Xuan Thuy a menționat că această 
chestiune urmează să fie reglementată 
de populația celor două zone ale Viet
namului, fără nici un amestec străin.

După o scurtă pauză de 15 minute,

s luat cuvîntul șeful delegației saigo- 
neze, Pham Dang Lam.

El a încercat să justifice existența 
actualului guvern de la Saigon, îm- 
potrivindu-se retragerii „forțelor mili
tare aliate“ din Vietnamul de sud.

Ultimul care a luat cuvîntul a fost 
Henri Cabot Lodge, șeful delegației 
americane. El a arătat că restabilirea 
păcii în Vietnam trebuie începută în 
mod practic prin elaborarea imediată 
a „statutului zonei demilitarizate"* în
tre cele două părți ale Vietnamului. 
Următoarea etapă ar constitui-o, po
trivit afirmațiilor sale, „retragerea tu
turor forțelor străine din Vietnamul 
de sud". Cabot Lodge a subliniat, de 
asemenea, că negocierile trebuie să vi
zeze instaurarea păcii „nu numai în 
Vietnam ci și în întreaga Asie, de sud- 
est". El a cerut ca „acordurile de la 
Geneva din 1962, asupra Laosului, să 
fie luate în considerare*', iar „inde
pendența, unitatea și integritatea te-

0 declarație a guvernuluiR. S. Cehoslovace Prima ședință 
pe 1969

cu privire la situația politică internăPRAGA 25 (Agerpres). — Agenția C.T.K. transmite: Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace a discutat actuala situație politică internă pe care o consideră foarte serioasă, intr-o declarație dată publicității sesubliniază că guvernul este ferm ho- tărît să înfăptuiască politica de după ianuarie în mod consecvent, concret și pe baza termenelor reale. El nu va . îngădui în nici un caz ' ca unele presiuni extremiste să-I abată de pe această cale. In declarația guvernului se arată că, în pofida faptului că majoritatea covîrșitoare a cetățenilor înțeleg și sprijină eforturile guvernului, totuși unele tendințe spre a- narhie, însoțite de manifestări anti- socialiste, zdruncină consolidarea politică și economică a țării. In continuare se arată că grupările extremiste exercită în permanență presiuni asupra guvernului și organelor sale, prezentînd cereri care nu corespund intereselor cetățenilor și sînt străine politicii stabilite în ianuarie 1968.Guvernul a împuternicit pe ministrul afacerilor interne să întreprin-

dă măsurile concrete necesare în vederea asigurării ordinii și liniștii în orașe și localități, pentru preîn- tîmpinarea acțiunilor contrare legilor cehoslovace. Din cauza situației complicate de la Praga, ministrul afacerilor interne a fost împuternicit, de asemenea, să ia măsurile necesare împotriva celor care periclitează liniștea și securitatea locuitorilor capitalei. în caz de nevoie, pentru îndeplinirea sarcinilor legate de menținerea liniștii și ordinii în stat, se va recurge la ajutorul ostașilor Armatei Populare Cehoslovace.Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace a trasat ca sarcină mi- nistrului-președinte al Comitetului federal pentru presă și informații să ia măsurile necesare, prin intermediul conducerii radiodifuziunii și televiziunii cehoslovace și al agenției C.T.K., pentru a asigura traducerea concretă în viată a politicii guvernului. astfel ca activitatea mijloacelor de stat pentru informarea opiniei publice să corespundă eforturilor guvernului.
Scrisoarea iui A. Dubcek

cetățenilor cehoslovaci

a Consiliului
de Securitate

TOKIO 25 (Ager
pres). — 40 000 de lo
cuitori ai Okinawei au 
participat la un mi
ting de protest împo
triva administrării in
sulei de către autori
tățile americane. Ei au 
cerut evacuarea ime
diată din Okinawa a 
bombardierelor strate
gice americane „B-52", 
interzicerea intrării

DE LA OKINAWA
MITINGUL

submarinelor atomice 
americane în porturile 
Okinawei și retrage
rea întregului arsenal 
atomic de pe această 
insulă. Reprezentanții 
celor peste 140 de or
ganizații prezenfi la 
miting au chemat po
porul japonez să spri
jine greva generală a 
locuitorilor Okinawei,

programată pentru 4 
februarie, împotriva 
prezentei americanilor 
în Okinawa. într-o 
declarație adoptată la 
miting, particîpanții 
și-au exprimat hotărî- 
rea de a bloca în ziua 
de patru februarie 
toate bazele militare 
americane dislocate 
pe teritoriul insulei.

și de aceea 
interesată în 
colective in- 

intermediul

corectă problemei sud-vietna- 
Vorbitorul a acuzat Statele 

de a fi „sabotat în mod conti- 
acordurile de la Geneva din 
în pofida promisiunilor făcute

PRAGA 25 (Agerpres). — AgențiaC.T.K. a transmis textul unei scri- care Alexander Dubcek,

In sala Conferinței, înainte de înce pereaIn sala Conferinței, înainte de înce perea lucrărilor

ritorială a Cambodgiei să fie pe de
plin respectate". Afirmînd că sistemul 
de control internațional, prevăzut de 
acordurile de la Geneva din 1954 a- 
supra Vietnamului, s-au dovedit ine
ficace, șeful delegației americane a 
cerut ca „țările din această regiune,, 
care sînt cele mai interesate în resta
bilirea păcii, să facă parte din noul, 
sistem de control care ar urma să fie 
elaborat la Conferința de la Paris". 
Henri Cabot Lodge a precizat, de 
asemenea, că delegația americană ar 
fl dispusă să- discute într-un termen 
scurt un acord privind „eliberarea re
ciprocă a prizonierilor de război".

A urmat apoi o nouă pauză, după 
care reprezentanții delegațiilor R. D. 
Vietnam și F.N.E. din Vietnamul de 
sud au luat încă o dată cuvîntul, res
pingând propunerile șefului, delegației 
S.U.A.

Prima, ședință plenară a Conferinței 
de la Paris asupra Vietnamului a luat 
sfîrșit la orele 17,00, ora locală. S-a 
anunțat că viitoarea ședință plenară 
asupra problemelor de fond va avea 
loc joi, 30 ianuarie.

După ședința de sîmbătă, au urmat 
conferințele de presă ale celor patru 
purtători de cuvînt ai delegațiilor, în 
cadrul căreia fiecare a expus, la cen
trul de presă, versiunea respectivă a- 
supra lucrărilor desfășurate. :

Pietro Nenni despre
politica externă
a ItalieiROMA 25 (Agerpres). — Luînd cu- vîntul în încheierea dezbaterilor desfășurate în Camera Deputaților. Pietro Nenni. ministrul afacerilor externe al Italiei, a definit' în linii mari politica externă a noului guvern italian. Referindu-se la Organizația Națiunilor Unite, el a subliniat necesitatea întăririi acesteia, a creșterii autorității si influentei sale, precum și a respectării universalității acestui organism. El a reafirmat poziția favorabilă a Italiei fată de „intrarea R.P. Chineze în Organizația Națiunilor Unite" și a anunțat că va propune guvernului italian să stabilească relații diplomatice cu R. P. Chineză. ..Consider că a sosit momentul recunoașterii R. P. Chineze" — a declarat Nenni. precizînd că va expune în Parlament modalitățile a- cestei recunoașteri.în legătură cu situația din Orientul Mijlociu. Nenni a subliniat că „Italia nu are nimic de obiectat fată de contactele și consultările celor patru mari puteri, sub rezerva ca hotărîrile acestora să nu se substituie acțiunilor- O.N.U.".

■ ■Baca

prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia. a adresat-o unor colective de muncitori și cetățenilor cehoslovaci care în ultimele zile i-au trimis numeroase scrisori șl rezoluții.Am primit scrisorile dumneavoastră, prin care îmi urați grabnică însănătoșire și vă mulțumesc pentru aceste urări — se spune în scrisoarea lui A. Dubcek. Personal sufăr mult datorită faptului că în aceste zile serioase sînt țintuit la pat. Sper însă — și medicii mei cu- ranțl afirmă acest lucru — că săptă- mîna viitoare îmi voi putea relua activitatea normală.în scrisorile dv. îmî scrieți că este necesar să se facă totul pentru ca oamenii din țara. noastră să aibă o viață liniștită și siguranța activității lor — se spune în continuare în scrisoare. Aceasta corespunde întru totul și eforturilor noastre. Doresc să exprim — și pe această cale — asentimentul meu deplin față de toate acțiunile pe care le-au întreprins in ultimele zile organele de partid și de stat. Șînt profund convins de faptul că trebuie să pre- întîmpihăm cu toată energia tot ceea ce ar putea periclita înfăptuirea programului pe care l-am formulat în ianuarie și noiembrie anul trecut. Acest lucru îl doresc toți oamenii cinstiți din Cehoslovacia.în încheierea scrisorii sale. A. Dubcek cere tuturor cetățenilor R. S. Cehoslovace „să acorde tot sprijinul necesar conducerii partidului și guvernului, să nu admită acțiuni necontrolate și să curme cu toată energia orice încercare posibilă. de manifestări provocatoare ale forțelor extremiste, care ar putea, în actuala situație încordată, să abuzeze de sentimentele oamenilor cinstiți și să provoace consecințe iremediabile".

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate a ținut vi
neri prima sa ședință din acest an. 
La începutul reuniunii, președin
tele pe luna în curs a Consiliului, 
Max Jakobson (Finlanda), a salu
tat pe noul reprezentant perma
nent al S.U.A. la O.N.U., Charles 
Yost. Vorbitorul a subliniat că po
litica externă a țării sale este în
dreptată spre eliminarea conflic
telor internaționale 
Finlanda este atît de 
realizarea securității 
ternaționale, prin 
O.N.U.

Reprezentantul Uniunii Sovie
tice, Iakov Malik, și-a exprimat 
speranța că administrația Nixon 
„va contribui la găsirea unui teren 
comun de acțiune pentru soluțio
narea problemelor ce se află sau 
se vor găsi în viitor în centrul 
preocupărilor Consiliului de Secu
ritate".

Particîpanții la reuniune au exa
minat apoi probleme procedurale. 
A fost adoptat un proiect de re
zoluție prezentat de 8 țări prin 
care, alături de limbile engleză șl 
franceză, limbile rusă și spaniolă 
au devenit limbi oficiale de lucru 
ale Consiliului de Securitate.

Incidente între poliție 
și demonstranți în Pakistan

CARACI 25 (Agerpres). — Mani
festațiile antiguvernamentale or
ganizate de opoziția pakistaneză, 
care cere reforma actualului sis
tem electoral și efectuarea de re
forme democratice în întreaga 
tară, au fost reluate vineri în di
ferite localități din Pakistan, a- 
nuntă agențiile de presă. La Dacca, 
unde manifestațiile au fost deose
bit de violente, poliția și armata 
au intervenit, deschizînd foc asu
pra demonstranților. Potrivit pri
melor știri, cinci persoane au fost 
ucise și numeroase alte rănite. A- 
genția U.P.I. transmite că în orașul

ORIENTUL
APROPIAT

Caraci peste 20 000 de persoane au 
participat la acțiunile organizate 
de opoziție. Intervenția poliției s-a 
soldat și aici cu un mort și 70 de 
răniți. Incidente între poliție și de
monstranți au avut loc, de aseme
nea, în localitatea Mymensingh. 
Două persoane au fost ucise, iar 
mai multe rănite.în baza unei dispoziții anunțat® sîmbătă de autoritățile pakistaneze, au fost interzise mitingurile monstrațiile în orașul Caraci formează agenția Associated Această mare a mentale date cu ___________,___  _______ ___nifestanti, în cursul cărora pkW* 100 de persoane au fost rănite, jiăsuri similare au fost adoptate și în alte localități din regiunea de vest « Pakistanului.

și de- — in- Press. ca urhotărîre a fost luată manifestațiilor antiguverna- organizate de opo$iH< ,-sol- ciocniri între politR? na-

POZIȚIA ANGLIEI ÎN LE

Funeraliile
lui Jan Palach

PRAGA 25 (Agerpres). — La 25 
ianuarie, la Praga au avut loc fu
neraliile studentului Jan Palach. 
Au depus coroane și au participat 
la funeralii reprezentanți ai guver
nului și ai organizațiilor obștești, 
cadre didactice universitare și stu- 
denți, delegați din partea unor în
treprinderi și instituții. Mii de lo
cuitori ai orașului Praga și din alte 
localități au condus pe ultimul său 
drum pe Jan Palach.

O
GĂTURĂ CU PROPUNEREA
FRANCEZĂLONDRA 25 (Agerpres). — Guvernul britanic a informat guvernul Franței că este în principiu favorabil ideii unei reuniuni a reprezentanților celor patru membri permanent! ai Consiliului de Securitate1 în vederea discutării problemei conflictului din Orientul Apropiat, a- nuntă surse autorizate britanice. In răspunsul adresat guvernului francez. Marea Britanie portant ca o astfel de fie organizată în cadrul constituie o contribuție misiunii încredințate suedez. Gunnar Jarring.Guvernul britanic declară că fixarea datei unei reuniuni trebuie să facă obiectul unor convorbiri cu guvernele interesate, precum și cu secretarul general al O.N.U., U Thant, și trimisul său special în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring.

propiat. El a avut ieri o întrevedere cu secretarul general al Ligii Arabe. Abdel Khalek Hassouna. Au fost discutate, potrivit agenției Reuter, ultimele elemente ale crizei din a- ceastă regiune. Tot ieri, diplomatul englez a fost primit de ministrul a- facerilor externe al R.A.U.. Mahmud Riad.
CAIRO

consideră im- reuniune să O.N.U. și să la succesul diplomatului

G VIZITE ALE UNOR PER
SONALITĂȚI BRITANICE LA 
TEL AVIV Șl CAIROTEL AVIV 25 (Agerpres). — Edward Gordon Jones, șeful forțelor armate britanice pentru Orientul Mijlociu, și-a încheiat vizita de cinci zile în Israel. In timpul vizitei sale, calificată drept „vizită de curtoazie". Edward Gordon Jones a avut întrevederi cu șeful statului major israe- Iian. precum și cu alți ofițeri superiori. El a vizitat, de asemenea, unități ale aviației și marinei israeliene și unele zone din apropierea liniei de încetare a focului. .CAIRO. — Goronwy nistru de stat britanic Office, a sosit la Cairo vorbiri cu oficialitățile problema situației din

Roberts, mila Foreign pentru con- R.A.U. în Orientul A-

agențiile de presă transmit:
La ToklO au început lucrările celei de-a 32-a Convenții extraordinare a Partidului Socialist din Japonia. Cea mai importantă problemă de pe agendă este „Programul de acțiuni politice în 1969" care prevede intensificarea luptei forțelor progresiste pentru abolirea Tratatului de securitate japono- american și desființarea bazelor militare americane de pe teritoriul nipon.
Mii de persoane au ma

nifestat pe străzile Gua- 
yaquil-ului, PrinciPal centru industrial din Ecuador, cerind naționalizarea întreprinderilor petroliere străine, în majoritate întreprinderi nord-ame- ricane, și condiții mai bune de viață și de muncă. Manifestanții au cerut, de asemenea, guvernului să preia controlul asupra dezvoltării industriei petrochimice și asupra comerțului exterior.

0 consfătuire la care 
participă reprezentanți ai 
vieții politice din S.U.M. și 
Japonia se desfășoară în localitatea califomiană Santa Barbara — anunță agenția U.P.I. Consfătuirea este consacrată examinării căilor de îmbunătățire a relațiilor acestor două state cu R. P. Chineză. La reuniune participă zece membri ai parlamentului japonez și o delegație de senatori americani condusă de senatorul William Fulbright. Potrivit agenției citate, cele două părți au ajuns la concluzia comună că embargoul american asupra comerțului cu R. P. Chineză a reprezentat un eșec și trebuie desființat.

Externe au început convorbirile dintre cei doi miniștri.
La Belgrad s-au înche

iat convorbirile dintre dele
gațiile R.S.F. Iugoslavia și 
R. F. a Germaniei, în legătură cu acordul privind cooperarea culturală și științifică și acordul privind deschiderea și activitatea unor instituții

de informare ale R. F. a Germaniei în Iugoslavia. Delegațiile au redactat și pus de acord textele acordurilor, care urmează să fie semnate ulterior.

CĂIRO 25 (Agerpres). — Intr-un comunicat militar al forțelor armate egiptene se arată că simbătă la prînz două vase israeliene au încercat să se apropie de Canalul de Suez. Forțele armate egiptene au deschis focul israeliene să și au obligat navele se depărteze spre sud.25 (Agerpres). UnTEL AVIVpurtător de cuvînt al armatei israeliene a declarat că bateriile de coastă egiptene au deschis focul sîmbătă la ora 12.30 (ora locală) asupra a două nave israeliene care patrulau în partea de nord a Golfului Suez. Nici un vas nu a fost atins.

QUITO 25 (Agerpres). — Comi
tetul Central al Partidului Comu
nist din Ecuador a adresat un 
apel tuturor forțelor populare și 
patriotice din țară pentru a se uni 
în lupta comună împotriva oligar
hiei interne, în apărarea libertă
ților democratice, pentru stabilirea 
relațiilor diplomatice, culturale și 
comerciale cu țările socialiste, pen
tru naționalizarea bogățiilor țării, 
pentru o reformă agrară democra
tică. Partidul Comunist din Ecua
dor arată că pentru înfăptuirea 
năzuințelor maselor populare este 
necesară o unitate largă a tutu
ror forțelor populare și patriotice, 
în vederea unor acțiuni comune.
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Ministrul afacerilor ex
terne al Marocului, Ahmed La- raki, a sosit sîmbătă Ia Belgrad într-o vizită ds cinci zile în Iugoslavia. La aeroport oaspetele a fost întîmpinat de Mișo Pavicevici, secretar de stat ad-interim pentru afacerile externe. La Secretariatul de Stat pentru Afacerile

La primul spectacol 
oferit de ansamblul fol
cloric „Ciocîrlia", veste 
2 000 de spectatori au fost pre- 
zenți în marea sală a Teatrului 
C.T.C. din Havana. Doinele, bala
dele, horele și sîrbele, călușarii 
ca și naiul, țambalul și cobza, 
auzite și văzute pentru prima 
oară în Cuba, au entuziasmat 
publicul care i-a răsplătit pe solii 
artei populare românești cu în
delungi aplauze.

La Geneva s_a înohe£at Prima reuniune a grupului internațional de consultanți în problemele armelor chimice și bacteriologice. în conformitate cu rezoluția adoptată la cea de-a 23-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., experții acestui grup au fost desemnați de secretarul general al organizației, U Thant, în vederea redactării unui raport asupra armelor chimice și bacteriologice.
„Partidul de stînga-co- 

muniștii" din Suediaa Pr°Pus celor două camere ale Riksdagului (Parlamentul) stabilirea relațiilor diplomatice între Suedia și R. D. Germană. Intr-un document oficial prezentat, „Partidul de stînga-comuniștii" cere Riksdagului să determine guvernul suedez să ia o inițiativă în această direcție.
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Oceanograful elvețian Jacques 
Piccard urmează să înceapă ex
plorarea adîncurilor străbătute 
de curentul Gulfstream. în fotografie : un submersibil — 
lansat recent la apă — care va 
participa la realizarea unor o- 
perațiuni în cadrul acestei ex

pediții științifice

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București Piața „Scînteli". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell

Deschiderea Conferinței 
de solidaritate
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cu popoarele arabe
CAIRO (De la corespondentul 

nostru). — Simbătă s-a deschis cea 
de-a doua conferință internațională 
de solidaritate cu popoarele arabe, 
la care participă reprezentanți din 
57 de țări din Asia, Africa, Europa 
și America Latină și ai unor or
ganizații internaționale. Țara noas
tră este reprezentată de o delegație 
a Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa și a 
Comitetului național pentru apă
rarea păcii, formată din tovarășii 
Costică Alecu și Stanciu Brătescu.

Lucrările conferinței, care vor 
dura trei zile, au fost deschise de 
președintele Republicii Arabe Uni
te, Gamal Abdel Nasser. După ce 
a făcut o trecere în revistă a si
tuației actuale din țările arabe, 
președintele R.A.U. s-a referit la 
o serie de aspecte majore ale si
tuației. actuale din Orientul Apro
piat. El a subliniat că situația exis
tentă in Orientul Apropiat „este 
rezultatul dorinței, imperialismului 
de a domina politic și economie 
una din regiunile cele mai impor
tante din punct de vedere strate
gic ale lumii".

Nasser a criticat Organizația Na
țiunilor Unite pentru faptul că a 
adoptat — în 1967 — „o rezoluție 
de încetare a focului care nu stipu
lează revenirea părților pe pozițiile 
anterioare conflictului".

„Stare 
de urgență 
locală44
la Caracas

CARACAS 25 (Agerpres). — în 
capitala Venezuelei a fost decre
tată „Starea de urgență locală“, 
iar poliția a fost pusă în stare de 
alarmă, ca urmare a atacurilor în
treprinse în ultimele 48 de ore de 
detașamente de partizani. Potrivit 
agențiilor de presă, două patrule 
ale poliției au fost atacate în di
ferite cartiere ale orașului Cara
cas, în patru locuri au explodat 
bombe, iar sediul unui sindicat și 
liceul „Antonio Jose de Sucre" au 
fost ocupate de persoane înarma
te, identificate ca fiind membri ai 
Frontului de Eliberare Națională 
din Venezuela. Partizanii au ocu
pat, de asemenea, un depozit de 
arme.

Potrivit relatărilor agenției As
sociated Press, poliția a arestat 
peste 30 de persoane, bănuite de * 
fi acordat ajutor partizanilor.
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