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In IntImpinarea alegerilor pentru 
MAREA ADUNARE NAȚIONALA 
Șl CONSILIILE POPULARE

„FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE VA ACORDA CEA MAL MARE ATENTIE 
CONTINUĂRII ÎN RITM SUSȚINUT A INDUSTRIALIZĂRII, DEZVOLTĂRII FORȚELOR 
DE PRODUCȚIE — OBIECTIV CENTRAL AL PROGRAMULUI DE ÎNFLORIRE MULTI
LATERALĂ Â ROMÂNIEI SOCIALISTE. INDUSTRIALIZAREA ESTE Șl VA RĂMÎNE 
FACTORUL HOTĂRÎTOR AL PROGRESULUI SOCIETĂȚII SOCIALISTE, AL RIDICĂ
RII NIVELULUI DE TRAI AL POPULAȚIEI, AL ASIGURĂRII INDEPENDENTEI Șl 
SUVERANITĂȚII NAȚIONALE".

(Din „Manifestul Frontului Unității Socialiste")

RITMUL MEDIU ANUAL DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI
ÎN PERIOADA 1966-1968

în industria mijloacelor de producție în industria bunurilor de consum

1966 1968

La București. în sala mare a Palatului Kepublicii,. se deschide astăzi Conferința națională a cadrelor didactice, eveniment de seamă în viața școlii românești, moment important pe.drUmuLsău mereu ascendent spre .perfecționarea pregătirii pentru viață șl a educării comuniste a tinerelor generații. Reunind reprezentanți, ai corpului profesoral din in- vățămîntul de toate gradele, ’ din unitățile preșcolare, școlile de cultură generală, profesionale și tehnice, din universități și alte instituții de învățămînt superior, conferința va dezbate căile’cele mai adecvate pen- ' tru realizarea în practică a măsurilor stabilite de partid in vederea dezvoltării și mdderniiătii învățămîntu- lui, pentru realizarea înaltei nii- ,'siuni culturale' și sociale cu care partidul și stalul nostru, societatea socialistă au învestit școala și pe slujitorii ei, proiectul de Statut al cor'pillui profesoral.In Ro-mânia socialistă școala a devenit eu adevărat un bun al tuturor cetățenilor, ol'erind condiții materiale și spirituale exercitării dreptului unanim la învățătură înscris in Constituția țării, lnvățămintul de toate gradele este gratuit, fiecare tînăr — indiferent de naționalitate — poate să-și continue studiile ne treptele cele mai înalte ale școlii daqă . dorește să învețe și. face dov.ada aptitudinilor și capacităților sale intelectuale. în ariii.de după eliberarea țării,' clădită pe temelia trainică a concepției marxist-lferiihiste, școala noastră * format generații bine pregătite pentru muncă și viață, devotate cauzei partidului nostru, care s-au angajat plenar în opera de edificare a patriei socialiste. Cdn- semnînd succesele remarcabile înregistrate de învățămînt în anii construcției socialiste. Conferința națională a cadrelor didactice va analiza aspectele esențiale ale ridicării la un nivel superior a procesului instructiv- edueatîv, corespunzător cerințelor complexe ale dezvoltării actuale și

de perspectivă a societății noastre 1 . mijloacele fundamentale prin care să se asigure pregătirea științifică și educația copiilor și -tinerilor în Spiritul principiilor și idealurilor înalte ale socialismului și comunismului.înconjurați de respectul, prețuirea și solicitudinea întregului popor, învățătorii și profesorii din țara noastră. toți slujitorii școlii își exprimă profunda adeziune la politica partidului și statului npstru, sînt angajați eu -toată, fermitatea, competența și dăruirea de sine în munca nobilă de pregătire și. educare .a tineretului patriei,. Acestor înalte sentimente Ie vor da glas reprezentanții cadrelor didactice.Conferința va contribui la definirea și mai clară a rolului social al corpului profesoral, al acestui detașament de frunte al intelectualității, iiotărît să-și sporească contribuția la înfăptuirea obiectivelor majore ale întregului popor pentru dezvoltarea materială și- spirituală a națiunii noastre- Cu acest scop vor dezbate participants! la conferință proiectul noului Stalul al personalului didactic din Republica Socialistă România, care definește locul și rolul cadrelor didactice în societatea noastră socialistă, reunind în cuprinsul său problemele profesionale, sociale, rno- rale. juridice și materiale ale întregului corp profesoral.Pe agendă conferinței sînt înscris* probleme esențiale ale activității școlare, .premisă a unor dezbateri rodnice, fructuoase. Alăturindu-și glasul tuturor acelora pentru car* învățămîntul reprezintă un bun . d« măre preț al societății, părinților, tinerilor aflați pe băncile școlilor și universităților, ziarul „Scîri- teiau urează mult succes lucrărilor Conferinței naționale k cadrelor didactice, rezultate rodnice și. fructuoase în afirmarea tot mat • puternică a școlii românești în societatea noastră socialistă.
PE ȘANTIERELE CELOR

90 000 DE APARTAMENTEIn anul acesta s-a prevăzut să fie construite, din fondurile, statului, a- pioape 90 000 de apartamente, față de 62 000 cit prevedea planul cincinal. Pentru realizarea acestei sarcini. . cadrele de specialitate din Institutul , Proiect București, din direcțiile de ...sistematizare, arhitectură și proiee- . tare a construcțiilor și din alte-insti- >. tute de proiectare au elaborat din , (imp o gamă largă de soluții de ar- hitecțujă constructive. Acegsta a ...dat; pdșj&jlitațe. ..consl.cuct.orjjpr dă, încă de la sfirșitul anului trecut,’ să pregătească frontul de lucru pentru citea 50 la șută din apartamentele planificate. în prezent, în întreaga tară se. află in diferite stadii de exe

cuție peste 45 000 de apartament*. Din cele aproape 24 000 de apartamente cite se construiesc în acest an în Capitală, ău fost începute lucrările la circa 1G 000. In cartierul Cornișa-Bistrița din Bacău au început lucrările la un nou ansamblu ,de blocuri. însumîrid aproape 1500 .-de apartamente. Alte 1 500 de a- partamente se află în execuția in județul Hunedoara. Noi blocuri de locuințe .se ridică in cartierele Măreței și. Dărmăfești din Piatra Neamț, ca ș'f 'la Piteștii "■ Tlmișoâbă,' Lugoj, Nădrag, Sîri’riîcolâu Mare, Galati, lași. Brașov. Baia Mare. Satu Mare, Șighetu! Marmației. (Agerpre.%

INDUSTRIALIZAREA - 
temelia temeliilorA JP | e ® o JL • ® înflorim patriei

Din bogăția de date si ■ fapte pe care le cuprinde Manifestul Frontului Unității Socialiste cu privire la realizările din ultimii - ani. la perspectivele de viitor, se desprinde limpede Imaginea României socialiste ca o tară cu . o economie dinamică. în plin proces de creștere și modernizare. în măsură să valorifice la un nivel tot mai înalt resursele tării, potențialul ei material și uman, să asigure condiții tot mai bune de viată poporului.Temelia acestei dezvoltări o constituie industrializarea socialistă înfăptuită din inițiativa și sub conducerea Partidului Comunist Român. Este cunoscută consecvența cu care ■a urmărit partidul înfăptuirea industrializării. Pornind de la teza marxist-leninistă potrivit căreia rolul determinant în dezvoltarea socială îl dețin forțele de producție, partidul și. statul au concentrat. încă din primii ani ai construcției socialiste, toate eforturile în direcția creării unei industrii naționale puternice și moderne, multilateral dezvoltate. O etapă importantă în acest proces a deschis Congresul al IX-lea care, șituînd mai departe industrializarea, în cențrul politicii economicei a elaborat un vast program în vederea continuării ei în ritm intens; a brientat-o nu numai. spre , creșterea . țarititativă a industriei, ci mai ales spre; dezvoltarea eî calitativă, spre însușirea a tot ceea ce este mai înaintat în știința și tehnica contemporană șî ridicarea eficientei economice.Dezvoltarea industriei, înzestrarea ei cu tehnică modernă au cerut întregului popor eforturi materiale susținute, alocarea unei însemnate părți din venjtul national. Datele statistice arată că pe; măsura înaintării pe drumul socialismului, a creșterii potențialului economic al țării .a sporit'și volumul investițiilor. Tn primii trei ani ai actualului cincinal (1966—1968) s-au investit în economia națională fonduri însumînd peste 155 miliarde lei. ceea ce depășește investițiile realizate în întreaga perioadă 1950—1960.In stadiul de dezvolt'arsUa .,care a ajuns societatea românească după un sfert de veac de la eliberarea tării, industrializarea nu mal este o problemă teoretică, un deziderat, ci o realitate materială, care se impune cu pregnantă oricărui cetățean. Industria noastră socialistă de astăzi nu mai seamănă nici pe departe cu ceea ce a reprezentat pe timpul regimului burghezo-moșiecesc. Alături de numeroasele întreprinderi care au fost mărite și modernizate, au fost construite sute de întreprinderi noi, mari combinate înzestrate cu tehnică nouă. Numai in perioada

Prof. univ. dr. E. HUTIRA

1966—1968 au Intrat în funcțiune circa 700 de noi obiective industriale și capacități, între care Centrala hidroelectrică de pe Argeș. Centrala cu -turbine cu gaz-Bucureșți, secții de bază la Combinatul siderurgic din Galati, noul furnal de 1 000 m.c. și laminorul bluming de la Hunedoara, Uzină metalurgică din București, noi fabrici la combinatele chimice din Craiova. Tg. Mureș. Turnu Măgurele. Ploiești. Fabrica ;de motoare electrice și Uzina de autoturisme din Pitești.Avîntul remarcabil al industriei ae (Continuare în pag. a Vll-a)Anticipări optimiste la angajamentul edililor
Nu a trecut prea mult timp de cînd Consiliul popular provizoriu al județului Galați a lansat chemarea la întrecere către toate consiliile populare județene, către toți . oamenii muncii, locuitori ai municipiilor, orașelor și comunelor patriei noastre. Chemarea a avut, după cum este cunoscut, un larg ecou, fiind primită cu entuziasm de către consiliile populare județene.înfăptuirea obiectivelor întrecerii, exprimate în cifre impresionante, prin care sînt anticipate sintetic transformările, înnoirile ce se vor produce în viața socială, economică a orașelor și comunelor, este posibilă. desigur, prin eșalonarea judicioasă a eforturilor pe întreg parcursul anului. Recent, am avut la Galati o convorbire în scopul de a cunoaște stadiul desfășurării întrecerii, ce măsuri organizatorice și de altă natură s-au întreprins ca obiectivele propuse să fie îndeplinite.— As vrea să subliniez mai întîi, ne-a spus tovarășul Bubenec, faptul că chemarea a emanat din voința unanimă a deputaților întruniți în sesiunea consiliului popular județean. Obiectivele cuprinse în chemare, 

oglindește în ritmul rapid de creștere a producției — 13 la sută anual in perioada 1950—1966 și 12,3 la sută în perioada 1966—1968. fată de 10.7 ,1a sută cit se prevăzuse pentru acești ani în actualul cincinal. Așa cum se arată în Manifestul Frontului Unității Socialiste. România se situează printre statele cu economia cea mai dinamică. întreaga producție industrială a anului 1938 se obține astăzi în 24 de zile.Expresia sintetică a transformărilor survenite în economie, ca rezultat al politicii de industrializare, o constituie transformarea industriei în ramura dominantă, conducătoare a economiei naționale. In prezent, industria și construcțiile realizează a

Convorbire cu inginer Ștefan BUBENEC vicepreședinte ol Comitetului executiv ol Consiliului oopular județean provizoriu Galați
care prin volumul și diversitatea lor vor Însemna, o dată realizate, un pas înainte in dezvoltarea condițiilor de civilizație și confort, își au un suport trainic în creșterea conștiinței cetățenești a miilor de locuitori, manifestată puternic în ultimii ani prin acțiunile de masă, de largă amploare, pentru gospodărirea si înfrumusețarea localităților, punerea în valoare a unor terenuri . erodate, pentru prevenirea inundațiilor etc. In întrecerea pe 1969. an hotă- rîtor în înfăptuirea cincinalului, rie-am propus drept scop principal să punem și mai larg în valoare resursele existente în județul nostru pentru a asigura tuturor localităților un progres economic și social mai rapid. Noua organizare administrativ-teritoriâlă a tării, ca și prevederile Legii care a intrat în vi

«rin»*"*

Contururile moderne ale noului Ploiești : cartierul de nord al orașului, unde locuiesc sute de familii ale petroliștilor
PAGINA A V-A

Omul față în față cu el însuși..,
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Biologia microorganismelor în sfera 
aplicațiilor practice

MANEVRELE MILITARE ALE N.A.T.O.

Demonstrațiile de forță 
barează calea securității 

■> 

și destinderii în relațiile 
internaționale

goare îr.cepînd cu 1 ianuarie 1969, creează vaste posibilități consiliilor populare pentru a-și aduce o contribuție substanțial sporită la fructificarea mai deplină a resurselor locale și de muncă, la diversificarea economiei județului. Și, în sfîrșit, lănsînd cheniareă am avut în vedere rezultatele bune pe care Consiliul popular ăl județului Galati le-a obținut in realizarea planului și bugetului local pe 1968. Industria locală, de exemplu, depășindu-și indicatorii de plan prevăzuti. ă alimentat bugetul local anul trecut cu peste 32 milioane lei. Au fost asimilate 41 produse noi. livrîn- du-se comerțului socialist, peste prevederi, mărfuri în., valoare de circa 8 milioane lei. în acțiunile de masă întreprinse pentru buna gospodărire a orașelor și satelor s-au realizat, 

prin muncă patriotică, lucrări în valoare de 87 milioane Iei. Planul de investiții a fost, de asemenea. îndeplinit. Dintre obiectivele mai importante amintesc alimentarea eu apă a Galațiului, lucrare de amploare a- flată acum în probe, o magistrală de termoficare. la care au fost racordate noile cartiere de locuințe; 3 368 apartamente convenționale cu dotă-, rile social-culturale necesare și altele. Aș • vrea, să adaug că prin îndeplinirea exemplară a' sarcinilor pe 1968 bugetul local s-a încheiat cu un excedent de 21 milioane lei.
— Anoaiamentele luate sînt 

cunoscute. Asupra cărora dintre 
ele v-ați îndreptat cri precăde
re atenția.?— Evident, asupra sectoarelor cu. ponderea cea. mai mare din plan — industria locală, gospodăria comunală și locativă, planul de investiții. A trecu' puțin timp de la începutul anului și sarcinile mari pe care ni le-am propus au început să se realizeze ritmic. • susținut. In -industria

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

Agențiile de presă au transmis că ieri a luat sfîrșit partea principală a manevrelor militare ale N.A.T.O., cunoscute sub numele convențional Reforger-1, care s-au desfășurat timp de o săptămînă pe poligonul de in- stiucții de la Grafenwoehr din R.F.G., la numai 40 de km de granița unui Stat socialist — Cehoslovacia. A- ceSto manevre sînt considerate, prin amploare și nivel militar,, cele mai importante din istoria blocului nord- atlantic, după cum indică cifrele furnizate de înșiși organizatori : mai multe brigăzi motorizate grupînd 12 000 de soldați și ofițeri, transportați peste ocean, împreună cu unitățile auxiliare și cu întregul material de război necesar și sprijiniți de patru escadrile de avioane de vînătoare- bombarclament, deservite de 3 500 de oameni.Se impune de la sine aprecierea că astfel de operațiuni masive, cu caracter net provocator, contravin spiritului păcii și destinderii, întunecă orizontul vieții internaționale, nu fac decît să acumuleze elemente de tensiune și neîncredere în centrul Europei, cu atît mai mult cu cît, după cum. s-a comunicat din sursă oficială, o parte din trupele implicate în aceste manevre vor răniîne în continuare pe teritoriul 

. vest-germau pînă la.mijlocul lunii apri-, lie.Evident, asemenea acțiuni primejdioase se înscriu pe linia practicilor menite ,șă ridice obstacole în calea colaborării internaționale, să reactiveze reziduurile perioadei de război recri, printre produsele căruia se numără N.A.T.O. însuși. Caracterul nociv al unor acte cum sînt desfășu-, rarea de manevre militare pe teritorii străine, la mii . de kilometri de bazele unde sînt dislocate unitățile respective, nu mai trebuie să fie demonstrat. Se dovedește și în acest caz că forțele cele mai agresive ale imperialismului nu au renunțat lâ planurile lor, că ele încalcă în mod flagrant cerințele majore ale realităților contemporane, că se situează de-a curmezișul dezvoltării normale s relațiilor dintre state, dc-a curmezișul năzuințelor omenirii spre pace și progres, sînt o sfidare la adresa voinței, popoarelor, a opiniei publice mondiale, care cere să nu se întreprindă nimic de natură să învrăjbească statele, să submineze tendințele pozitive spre dezvoltarea colaborării. Cum pot
Romulus CAPLESCU(Continuare in pag. a VlII-a)
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In intim pi narea alegerilor pentru

Omului și fericirii sale

Marea Adunare Națională

și consiliile populare

MELEAGURI IEȘENE 
cifre, fapte, împliniri"Cu acest titlu a ieșit de sub tipar o broșură cu caracter e- lectoral. închinată marilor transformări socialiste care au schimbat fata orașului și județului Iași. Pe meleagurile ieșene, ca și în întreaga tară — se arată în broșură — fiecare an a însemnat. de mai bine de două decenii, un nou și hotărît pas pe calea civilizației si progresului. lașul și-a făurit o nouă și puternică zonă industrială, s-a îmbogățit cu noi cartiere, moderne și elegante. Personalitatea sa s-a conturat tot mai pregnant prin dezvoltarea susținută a învătămîntului superior, activității de creație și de cercetare științifică. Nu există nici un colțișor al județului în care înnoirile socialiste să nu-și fi pus pecetea. Cifrele consemnate sînt revelatoare. La sfîrși- tul anului 1968 numărul total al unităților industriale din județ era de 38 — față de 19 în 1950.

Față de 1960, veniturile generale ale țărănimii au crescut. în 1968, cu 15 la sută. în ultimii trei ani au fost construite, din fondurile statului, 5 283 de apartamente. Statisticile și monografiile nu consemnează prezența aparatului cinematografic în satele ieșene decît începînd din anii de după eliberarea patriei. In prezent, numărul cinematografelor din mediul rural se apropie de 200.Din bogatul material propagandistic. editat în cadrul campaniei electorale la Iași, reținem expoziția volantă de afișe închinată dezvoltării economice șl social-culturale a județului în anii socialismului, precum și pliantele „Lumini la sate". „Deputății în acțiune" și „Aportul maselor la înfrumusețarea șl buna gospodărire a localităților județului Iași", care consemnează realizări ale cetățenilor în munca patriotică.

(Urmare din pag. I)

tregii noastre națiuni. 
. Ridicarea pe o treaptă 
mai înaltă a rolului 
partidului de conducă
tor al societății noas
tre, idee consemnată 
în Manifest, înseamnă 
recunoașterea în fapt 
a ințeleptei sale po
litici, înseamnă conso
lidarea suveranității 
,si independentei patri
ei noastre socialiste, 

■respectarea noilor 
principii democratice, 
înscrierea pe orbitele 
definitive ale progre

sului, noțiuni scumpe 
nouă, legității cu scop 
final puse întotdeauna 

fyi în primul 'rind în 
slujba omului, la ■ în- ■ :. 

(demîna țelurilor- sale ■ 
vitale. Atașamentul 
continuu și profund 
față de partid mai în
seamnă sî respectul 
față de noi înșine, 
față de ființa noastră 
creatoare, nedezmințit 
afirmată. A crede în 

■tine însuți, în adevă
rul muncii tale, iată 
dezideratul pe care 
veșnic ni-l pune în fa
ță partidul, îndemnîn- 
du-ne să ne confrun
tăm mereu cu tot ceea 
ce s-a realizat mai du
rabil pe aceste melea
guri, cu tot ce se rea
lizează mai durabil în 
lume.

Afirmarea propriei 
personalități, la nive
lul și confluența cu a- 
firmarea întregii țări, 
într-o indestructibi- 

' lă legătură și con
diționare reciprocă,

implică respectarea 
unor principii de con
duită generală. Aceste 
principii, deopotrivă 
de ferme și de mobili
zatoare, și-au găsit un 
larg ecou în paginile 
Manifestului. Efortul 
susținut de industria
lizare a țării, înflori
rea continuă a agri
culturii și creșterea 
randamentului ei, dez
voltarea aplicativă a 
cercetării științifice, 
afirmarea culturii în sprijinul celor mai 
vaste categorii socia
le, iată doar cîte
va din temele, cu 
acorduri și rezonanțe 
simfonice, care vor în- 
lesni deopotrivă cîiite- 
cUt mințit Și mîinilor 
noastre. Prin, ele, în- 
tărindu-se unitatea și 
coeziunea poporului 
nostru, bunăstarea va 
progresa și mai mult.

Alegerile de la 2 
martie, în prag de pri
măvară, cînd pămîn- 
tul renaște, chemîn- 
du-șî gospodarii, vor 
desemna pe fundalul 
marilor germinații, pe 
acei oameni de lege 
care știu să pună mai 
presus de toate litera 
vie, 
lui 
în 
nea 
om, 
gitirn la bunăstare și 
fericire. Dacă ne gîn- 
dim în ce moment is
toric, de însemnătate 
crucială pentru noi, 
vor fi aleși noii depu- 
tați, . nu putem uita 
răspunderile deosebi-

e-

circuitul comercial în a- ceastă porțiune a orașului o suprafață activă de peste 8 000 mp. fără a se completa golul produs. Pe arterele principale sau pe străzile cu un , puternic aflux de circulație mii de mp sînt folosiți în mod impropriu. Pe Calea Victoriei, Bd. Magheru, Bd. N. Băl- cescu, Bd. Gh. Gheor- ghiu-Dej, Bd. Republicii ca și pe străzile alăturate Lipscaniului, diferite întreprinderi, instituții, ministere și chiar M.C.I. dețin spatii folosite ca birouri, cluburi, arhivă, depozite sau ateliere lucrative care ar putea să-și desfășoare activitatea în imobile situate în altă parte și nu pe arterele principale unde, de fapt, trebuie să se afle magazinele. Se știe doar că prezenta pe străzile cu aflux mare de circulație a unităților comerciale este o chestiune vitală pentru activitatea lor. Raidul întreprins a scos la iveală și o altă categorie de cauze ce provoacă aglomerație, care depind de organizarea în general a comerțului: în primul rînd. modul defectuos în care se face aprovizionarea magazinelor. Este știut că atunci cînd „vine marfă", magazinul ori unul din raioane își întrerupe activitatea, sau numărul personalului se micșorează. Cum aceste cazuri sînt destul de frecvente (numai la magazinul Comaliment nr. 1 sosesc sîmbăta și duminica de regulă cîte 10—12 mașini zilnic), înseamnă că practia circa 10—15 ore-om se consumă pentru aprovizionare, fără a se lua în considerație și expedierea ambalajelor. Mai raționa] ar fi ca operațiile de aprovizionare să fie concentrat* în primele zile ale săptămînii pentru a se crea un fond de marfă corespunzător unei perioade mai îndelungate, iar în ultimele zile aprovizionarea să se reducă doar la mărfurile care prin natura lor trebui* livrate chiar în ziua comercializării. S-ar elibera în acest fel șl un număr însemnat de mașini din parcul de mijloace de transport, puțind fi utilizate cu maximum de randament la o- perațiile de deservire la domiciliu, formă de desfacere avantajoasă pentru rețeaua comercială șl solicitată din plin de cumpărători mai ales în zilele de sfîrșit de săptămînă.Evident, zilele de maximă solicitare a rețelei de desfacere înlătură „perdelele fragile de protecție” de pe o serie de carențe devenite cronice în activitatea comercială, ilustrîn- du-se pregnant adevărul că în organizarea rețelei nu se acordă întotdeauna ; .'prioritate găsirii formelor

conturarea concluziei că există numeroase rezerve și posibilități de îmbunătățire a deservirii. încă insuficient valorificate în prezent. Am întîlnit adesea. din partea cetățenilor, sesizarea că în unele cartiere, în care unitățile cu un schimb ocupă încă o pondere ridicată, orarul de sîmbătă al magazinelor este neadecvat. întrerupt tocmai în perioade în care ei se întorc de la serviciu, între orele 11—16.30 pentru

zionare), suplinirea unor goluri din rețeaua de unități ale cartierelor încă insuficient dotate, dublînd rețeaua existentă prin ru- lote-magazin etc. în această privință, prezenta celor 3 rulote auto din Piața Obor (nefolosite) și a celei din fața magazinului Eva (ca să ne referim doar la acestea), nu se justifică în aceste locuri, mult mai rațională fiind repartizarea lor în cartierele noi, în Titan de exemplu, unde re-

FAPTUL
Din primele ore ale dimineții și pînă seara tîr- ziu magazinele cunosc o vie animație. Și, totuși, privind mai atent evoluția desfacerii de mărfuri se observă că, periodic, apar puncte distincte pe curba solicitării. în cadrul aceleiași săptămîni, dexemplu, cererea atinge valori maxime spre sfîrși- tul perioadei. în București — pe întregul comerț de stat — media vînzărilor în ultimele zile ale fiecărei săptămîni este de regulă cu 30—40 la sută mai ridicată decît în restul intervalului.Cum trece rețeaua de desfacere aceste examene săptămînale ? Care sînt măsurile ce se iau cu deosebire în aceste zile și ce ar mai trebui făcut ? —iată întrebări la care raidul întreprins prin magazine. beneficiind de observații și propuneri atît din partea cumpărătorilor cît și a celor chemați să conducă activitatea comercială. își propune să răspundă.In general — a fost părerea unanimă — se constată o preocupare mai a- tență din partea comerțului. a directorilor și a responsabililor de magazine, raioane. pentru crearea condițiilor unei deserviri civilizate, pentru evitarea aglomerației în perioadele de vîrf. Spatiile comerciale sînt utilizate mai rațional. folosindu-se la maximum posibilitățile exploatării lor integrale ; o- rarul unităților s-a aliniat în bună măsură programului din întreprinderi și instituții pentru zilele de sfîrșit de săptămînă ; se u- tilizează mai pe larg forme moderne de desfacere, care reduc timpul afectat de cetățean cumpărăturilor ; se asigură în condiții mai bune aprovizionarea.— Clientul să cumpere cît mai mult din unitatea noastră, dar să piardă cît mai puțin timp pentru a- ceasta — iată dezideratul nostru, ne spunea șeful magazinului „Triumf" din Capitală, tovarășul Florin Bărbuceanu. Este de fapt aici un dublu interes: al comerțului de a desface un volum sporit de marfă în unitatea de timp și a cumpărătorului de a nu irosi vremea. în zilele de vineri, sîmbătă si duminică cînd cererea crește cu mult peste media săptămînii organizăm pentru lor mai căm pe la vînzător etc. Procedînd în acest mod am reușit ca pe aceeași suprafață comercială. aproape cu același număr de personal, să desfacem în zilele de sfîrșit de săptămînă un volum de marfă de 2—3 ori mai mare ca acum cîtiva ani.Raidul întreprins 1 prin magazine a dus însă si la'

DIVERS

TIMPUL
PIERDUT

produs neinventariat

Ostasi
9

în ajutor
ZI geroasă de ianuarie. Fruntașul Iile Ștefan era în postul de santinelă. Scruta împrejurimile cînd a auzit, dinspre lac, strigăte de ajuțor. Doi pescari, Tache Popescu șl Constantin Chirea, erau în primejdie. Plecaseră în larg să caute o barcă smulsă de Ia mal de furtună, însă din cauza valurilor, sloiu- rilor și vîntului, cei doi nu se mai puteau întoarce. Comandantul a aprobat fruntașului Gh. Moldovan și soldaților C. Iancu și I. Simion să se deplaseze pe gheață, legați cu frîhghii pentru siguranță, pînă în apropierea celor în primejdie. Operația era riscantă. Totul a mers bine. Ancorată cu o saulă, barca a fost trasă la mal și pescarii salvați.in scripteleCampania electorală prileju

iește și în. județul Ilfov o amplă 
trecere în revistă a marilor vic
torii obținute de oamenii mm- . cii în anii construcției socia
liste. Au fost editate scurte mo
nografii, broșuri și pliante în- 
fățișînd dezvoltarea impetuoasă 
a industriei republicane și locale din județ, a comerțului de 
stat si cooperatist, întreprinde
rilor pentru mecanizarea agri
culturii, întreprinderilor agrico
le de stat, învătămîntului, cul
turii și ocrotirii sănătății. 
Transformările înnoitoare în
făptuite în anii puterii popu
lare sînt pregnant prezentate în 
pliantul „Se schimbă înfățișa
rea orașelor si satelor din ju
dețul Ilfov". Astăzi, toate ora
șele și satele județului sînt elec
trificate. Construcția de locuin
țe cunoaște un avînt nemaiîn
tâlnit. La fiecare 4 locuințe una 
este nou construită. In ultimii 
4 ani, în orașele județului, su
prafața pavată și asfaltată a 
crescut cu 85 mii de metri pă- 
trați. s-au reparat si modernizat 
numeroase străzi.

Afișele electorale editate în 
ultimele zile adresează oa
menilor muncii un apel la 
intensificarea eforturilor pentru 
dezvoltarea în continuare a ju
dețului, pe tărîmurile eco
nomiei, culturii, științei. Un 
afiș se adresează muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor che- 
mîndu-i la realizarea angaja
mentelor luate în 1969 privind 
reducerea consumurilor specifice 
de materii prime și materiale 
cu 1 la sută și depășirea volu
mului producției industriale cu 
40 milioane lei. Un alt afiș adre
sează țăranilor cooperatori che
marea de a extinde în 1969 su
prafața irigată 10 000 de
hectare.

standuri volante vînzarea produse- solicitate. practi- larg plata directă

unităților comerciale
în desert

9Iată ce înseamnă o muncă de 
mântuială. Cooperativa agricolă 
Topalu (Constanta) a contractat 
cu întreprinderea de foraje 
pentru alimentări cu apă lu
crările pentru amenajarea u- 
nei instalații de adăpat anima
le, in sectorul zootehnic. În
treprinderea amintită a „ușurat" 
cooperativa de aproape un mi
lion de lei. Rezultatul ? Apa pe 
care o asigură instalația, (și 
asta după toate remedierile fă
cute !) ajunge animalelor să se 
adape o dată la două săptămîni. 
E o confuzie 7 Să fi crezut intre- r 
prinderea amintită că instalația 
va fi folosită pentru adăpat că
mile ? De aceea a lucrat... in 
deșert 1

sectorul alimentar și 13—18 pentru cel nealimentar, ceea ce duce la pierderea de timp și. totodată, la suprasolicitarea rețelei din perimetrul central al orașului. Dacă pentru magazinele cu două schimburi s-a găsit o reglementare judicioasă a programului, ar trebui, credem, ca printr-o modificare corespunzătoare a orarului să se asigure continuitate în funcționare și la magazinele cu un schimb, cel puțin sîm- băta. La Direcția comercială a municipiului București am fost informați că în prezent se lucrează la un orar perfecționat al de desfacere din nealimentar.Crearea unor optime de deservire în zilele de maximă solicitare este în funcție nu numai de programul unităților, ci și de modul în care este exploatată și utilizată suprafața comercială existentă. Mai mult ca oricînd, în aceste zile se impune organizarea unor standuri volante pentru produsele mai solicitate, desfacerea cu precădere si în proporții sporite a produselor sub formă preambalată (fără însă a elimina produsele în vrac pentru cererile de cantități subdivi-

unităților sectorulcondiții

țeaua actuală face cu greu față solicitărilor.Soluții pentru crearea unor condiții optime de deservire în zilele de vîrf sînt încă multe. Ele pot a- vea un caracter mai general sau sînt în funcție de specificul mărfii ce se desface. de natura fiecărui cartier în parte. Raidul nostru ne-a îngăduit să constatăm că în această direcție inițiativa nu este pretutindeni o preocupare de prim ordin. La magazinul „Bitolia", de exemplu,sîmbăta, într-o „zi de vîrf", nu se lucra decît la 2 case, deși a treia era în bună stare. Urmarea ? Permanent 15—20 de persoane așteptau la fiecare casă. In cadrul aceluiași magazin, raionul de pîine era închis deși ceasul arăta doar ora 18. La librăria și la„Liviu Rebreanu" multe altele, ca să cumperi o carte sau

cuvîntul partidu- 
nostru, care cred 
sine și-n națiu- 

lor crezînd în 
în dreptul lui le-

ANTICIPĂRI OPTIMISTE
(Urmare din pag. I)

Soare dă jarnă pe Postăvarul

te care le revin. Anul 
în curs este a- 
nul unor multiple și 
importante evenimen
te. An hotărîtor al 
cincinalului, an în ca
re se va elabora noul 
cincinal, cinstind cu 
tot ce avem mai bun 
cea de-a XXV-a ani
versare a eliberării 
patriei și Congresul 
al X-lea al Parti
dului Comunist Ro
mân, el își așteaptă cu 
încredere pe acei oa
meni destoinici și pri- 
cepuți, comuniști prin 
vocație, cei mai îndrep
tățiți să ne reprezinte 
pe noi toți. Ei vor fi 
semnul cel mai evident 
al politicii de adinei-,- 
re și perfecționare a
democrației socialiste, . 
legalizînd-o în conti
nuare pentru toate nivelele de activitate.

Omul de carte, a- 
mintit la loc de cinste 
în Manifest, știindu-se 
prețuit pentru mese
ria lui, activă și de 
interes fundamental 
în construcția unei ci
vilizații socialiste, este 
chemat să probeze 
înalta dragoste de ca
re se bucură. Prin el 
încearcă să se crista
lizeze sănătatea, ro
bustețea și temeinicia 
de spirit a unui popor. 
El este legea emoției, 
a gîndului gîndit cu 
inima, și ceea ce 
scrie el trebuie să fie 
rupt din inima și conștiința acestui popor 
care-și durează o via
ță nouă.

Spor
la cercetări

. .. , chiaro peniță trebuie să aștepți la trei cozi: prima ca să ți se facă bonul la raionul de specialitate sau să te informezi dacă există marfa dorită; a doua ca să plătești la -casă; a treia ca să iei marfa a- chitată... Cită risipă detimp pentru cumpărător și celor mai efiqjente de des- cîtă de energie pentru vin- facere, .creării celor mai a-zător se face astfel nu decvate tipuri de magazine,trebuie să mai convingem pe nimeni. Poate doar responsabilii acestor unități, ori responsabilii acestor responsabili ar mai trebui convinși.Aglomerația din zilele de' sfîrșit de săptămînă este provocată și de existenta unor spatii comerciale limitate. Dacă în cartierele noi ale Capitalei. Titan. Militari „vidurile comerciale" sînt urmarea neconcordantei ce apare pe anumite intervale între numărul pacitatea rețelei, central chiar în diata lui tendința diminuării țiilor comerciale pe de o parte datorită numeroaselor dezafectări, iar pe de altă parte din cauza folosirii u- nor localuri comerciale în alte scopuri, lucrările de

populației și cade desfacere a în perimetrul al orașului și zonele din lme- apropiere există spa-
Numai prin sistematiza- scoasă din

Metodele deja experimentate : vînzarea cu plata directă la vînzător. comerțul mobil, livrarea mărfurilor la domiciliu etc. nu au cunoscut încă extinderea cuvenită, ceea ce a făcut ca volumul desfacerii în unitatea de timp și pe unitatea de suprafață să fie încă scăzut. Organele comerciale ar trebui să-și îndrepte mai mult atenția spre aceste forme moderne și civilizate de desfacere.Mai sînt. desigur, și alte aspecte care fac ca în organizarea rețelei și deservirii să fie ușor sesizabile fisuri, mai ales în perioadele de maximă solicitare. Direcția generală comercială a Capitalei are, credem, posibilități să le identifice neîntîrziat, pentru a întreprinde a- poi măsuri corespunzătoare care să ducă la crearea unor condiții optime de desfacere a mărfurilor.

. Medicul Axente Cosma po
seda pînă de curînd, în locuin
ța sa din Orșova, o masă gi
necologică, instrumente pentru I întreruperea sarcinii, 300 mg de 
cocaină (un stupefiant foarte I puternic, interzis prin lege). In 

| afara celor enumerate, mai a- 
vea un autoturism și o motoci- | cletă. Recent, își cumpărase și 
un apartament pe care l-a plătit 
cu 90 000. lei. .Despre felul cum 
a „agonisit" doctorul toate aces- 

I tea nu mai discutăm. O vor j. face alții. Spor la... cercetări.

Amintiri, 
amintiri...

La vîrsta de 68 de ani, Aglae Băimăcean, din comuna Straja (Suceava), a început să-și aștearnă pe hîrtie memoriile. în cuvinte simple, dar vii, punctate de expresii uzuale, versuri, zicale și cîntece populare, sînt descrise vechi obiceiuri din sat, întîmplări personale și ale altor săteni, aspecte de la diverse activități (munci, sărbători). Pînă acum mătușa Aglae a umplut patru caiete. Cîte va mai scrie ? Avînd în vedere rîvna, precum și unele antecedente (străbunicul acesteia a trăit, după propriile-1 spuse, 110 ani) bănuim că multe. N-ar fi rău 1

Dăm curs
rugăminții

locală, din cele 50 produse noi, stabilite a fi asimilate, aproape 20 se -produc din prima lună a anului. Este vorba de noi sortimente de mobilă, articole metalice de uz casnic, împletituri și alte bunuri de consum. De altfel, din totalul producției unităților de industrie locală, bunurile de consum vor deține anul acesta o pondere de peste 50 la sută. Așa cum s-a stabilit prin angajamentul luat, a început organizarea unor puncte de extragere a nisipului și pietrișului din rîul Șiret și amenajarea unor poligoane de turnare a elementelor prefabricate din beton pentru solarii și răsadnițe, borduri, '•> stilpi pentru electrificări rurale etc.■Totodată, la fabricile de cărămidă se iau de pe acum măsuri pentru pre- ' g'ătirea temeinică a producției; trebuie să producem în acest an eu 28 la sută mai multă cărămidă.Un alt sector spre care ne-am îndreptat atenția este cel de gospodărie comunală și locativă, sec- lor în care în trecut au existat nea- ’ junsuri serioase. Anul acesta se '‘prevede o creștere a volumului pro- ■ ducției și prestărilor cu aproape 380 ' milioane lei, adică cu mai mult de .30 la sută față de 1968. Creșterile cele mai importante se prevăd la . distribuția apei, termoficare, transport în comun, salubritate, prestări. de servicii în construcții și ' pitele. Ele sînt impuse de dezvoltarea rapidă a municipiilor și orașelor județului nostru, de cerințele mereu crescînde ale populației.— Vorbeați despre ponderea . pe care o au în cadrul angaja
mentelor, investițiile. Cum 
v-ati propus să asigurați reali
zarea lor '!— Intr-adevăr ne-am luat angajamente însemnate în domeniul investițiilor. Ne-am propus, printre altele, șă scurtăm durata de execuție a noilor obiective social-culturale și ^ospodărești-edilitare cu 30 zile ; prin reducerea costului mediu al unui apartament să construim, din economiile realizate, cu 700 apartamente mai mult decît în 1968. Ce am întreprins pînă acum pentru îndeplinirea acestor angajamente ? încă de anul trecut au fost asigurate principalele proiecte ale noilor lucrări, s-au stabilit amplasamentele necesare. Pe

baza unui studiu aprofundat am reorganizat activitatea de construcții, au fost desființate grupurile de șantiere, care s-au dovedit o verigă intermediară neeficientă, șantierele fiind în prezent subordonate direct trustului de construcții.
— Angajamentele consiliului 

popular județean conțin, după 
cite știm, numeroase prevederi 
privind buna gospodărire și înfrumusețare a orașelor și îndeosebi a comunelor și satelor. Ce ați întreprins în acest dome
niu ?— Aș vrea să fac mai întîi cîteva precizări referitoare la comune. Prin studiile întreprinse am stabilit viitoarele centre civice în fiecare comună. Sînt în curs de definitivare schițele de sistematizare a 19 comune mari. S-a întocmit de pe acum documentația necesară pentru construcția în județul nostru a 20 săli de clasă, 3 cămine culturale, 2 băi populare. O atenție deosebită acordăm îmbunătățirii rețelei comerciale și de deservire a populației sătești. Avem totodată în vedere îmbunătățirea continuă a rețelei de drumuri. în 1969 toate centrele comunale vor avea o legătură sigură, permanentă, cu centrul județean.Desigur, angajamentele mari pe care ni le-am luat nu pot fi îndeplinite decît prin larga participare a tuturor factorilor de răspundere din consiliile populare, a maselor de cetățeni. Tocmai de aceea s-au luat măsuri organizatorice ca obiectivele întrecerii să fie cunoscute în fiecare unitate economică locală, de către toți salariații precum și in fiecare circumscripție electorală. în a- dunările cetățenești care au loc în această perioadă, cu prilejul campaniei electorale, Ia care iau parte zeci de mii de cetățeni, se dezbat pe larg problemele privind înfăptuirea obiectivelor stabilite pe 1969, se fac propuneri și se stabilesc măsuri concrete pentru realizarea lor ritmică.Fiecare cetățean al meleagurilor gălățene este mîndru că inițiativa chemării la întrecere s-a născut la noi în județ și se consideră dator să dovedească cu autoritatea faptelor, a muncii sale că această inițiativă nu a fost întîm- plătoare.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scinteii"

@ Q li H ®Foarte ciudat este faptul că singurul meșteșug — greu și pentru învățarea căruia trebuie multă străduință — dar în care multi își dau cu multă îndrăzneală și cu pretinsă competență părerea, este medicina. Rămîi uimit cînd te găsești într-o societate mai numeroasă auzind cum ingineri. avocați, militari, gospodine, discută cazuri medicale, recomandă tratamente. combat sau laudă anumite medicamente.Sigur că este bine ca oricine, fiind vorba de sănătatea lui sau a familiei, să aibă unele cunoștințe necesare legate de medicină. Forurile superioare care răspund de sănătatea publică (Ministerul Sănătății, Crucea Roșie) au avut grijă să se editeze reviste pentru popularizarea medicinii, să se prezinte conferințe, sfaturi la radio sau televizor, să se publice articole în ziare ; dar toate acestea privesc exclusiv medicina preventivă. Sînt date sfaturi despre felul cum cineva trebuie să se apere de anumite boli, cum trebuie să se hrănească pentru a-și păstra sănătatea, reguli î- gienice și chiar unele măsuri de prim ajutor. în toate aceste îndrumări se insistă însă ca în orice tulburare a sănătății să fie consultat specialistul.Dar. afară de amestecul acesta fără competentă. al tuturor în medicină, mai este un fapt de cea mai mare gravitate și complet de neînțeles. Persoane cu totul străine de medicină și medicament vin insistent cu propuneri^ de remedii în diferite boli, pretinzînd să fie introduse în terapeutică. Deși autorul nu este în specialitate, totuși propunerea nu este net refuzată, ci este analizată și discutată, pornind de la ideea că multe

remedii devenite clasice au pornit de la empirism și pentru ca. dacă ar prezenta interes, să fie date în studiu.Faptul cel mai condamnabil este însă că marea majoritate a acestor pretinși inovatori în terapeutică bazează propunerea lor

mei care avînd un nodul canceros s-a bazat cîteva luni pe un ceai de acesta miraculos fără să consulte medicul și a ajuns la metastaze.Alteori, însă, sînt propuneri primejdioase. îmi a- mintesc cazul unui inginer care propunea insistent un

creat Institutul pentru controlul de stat al medicamentului, institut organizat cu multă grijă. Orice substanță medicamentoasă venită din străinătate sau realizată prin sinteză sau extracție de un cercetător (medic, farmacist sau chi- 1 mist) sau de un colectiv de

NEA VENITUL
„MEDIC DE OCAZIE"

pe considerentul că au tratat cu succes zeci de bolnavi cu afecțiuni grave, (printre ele, cel mai adesea cancerul), obținînd vindecări sau ameliorări evidente. Această latură intră în conflict grav cu Codul penal (practica ilicită a medicinii și utilizarea de remedii neaprobate de forurile legale). în jurul acestor „faimoase realizări" se face multă reclamă, din păcate uneori chiar în unele ziare. creîndu-se astfel confuzie în mintea bolnavilor și familiei lor.Este drept că, uneori, a- ceste remedii sînt lipsite de toxicitate (ceaiuri din diferite plante), deci nu ar fi primejdioase pentru bolnav. Dar, din păcate, autorul face o reclamă insistentă pretinzînd că a vindecat numeroase cazuri și iată cum multi bolnavi se pot înșela. Citez din mai multe cazuri pe care le-am întîlnit pe acela al unei fe-

Prof. dr. docent

Gh. NICULESCU

tratament al cancerului cu o sare de uraniu în soluție, pretinzînd că a avut numeroase succese. I-am spus că aceste săruri sînt. toxice și noi le utilizăm în farmacologia experimentală pentru a produce nefrite toxice la animale. Mi-a răspuns foarte senin că nu a observat la bolnavii tratați de el nici un fenomen toxic, fără să-și dea seamă că există o intoxicație acută cu fenomene imediate, si o intoxicație cronică, care se instalează încet, provocînd leziuni grave și ireversibile la diferite organe.Pentru garantarea medicamentului și apărarea sănătății publice, a fost

specialiști, este adusă obligator la cunoștința acestui institut. Aci, substanța este dată în cercetarea specialiștilor. Sînt controlate toate constantele fizice si chimice. Dacă corespunde din acest punct de vedere, substanța trece la secția de farmacodina- mie. Aci, întîi se precizează gradul de toxicitate. Apoi, este experimentată pe numeroase animale, de diferite specii, pe toate aparatele — nu numai cel pentru care este indicat — șl din toate punctele de vedere. După ce a trecut toate a- ceste examene riguroase, este adusă în discuția Consiliului științific al institutului. care hotărăște dacă substanța poate Să treacă în experimentare clinică, în acest caz. este trimisă Ia mai multe clinici de specialitate, cu un protocol riguros întocmit și este administrată cu multă parcimonie la bolnavi. Se observă

Mihai IONESCU

atent timp îndelungat toleranța, eficacitatea controlată clinic și în laborator, precum și eventuale fenomene secundare. Cînd sosesc la institut rapoartele de la toate clinicile, acestea sînt discutate din nou în consiliul științific și numai dacă rezultatele sînt concludente și concordante, substanța este considerată, din acest moment, medicament. După ce industria obține primele probe, se face din nou un control riguros.Se vede deci clar că nimeni nu trebuie să-și permită să treacă cu inconștiență peste acest baraj creat de stat cu atîta grijă pentru apărarea sănătății publice. Orice abatere este o gravă infracțiune care trebuie sancționată penal. Si dacă în unele ramuri de activitate pot să existe profesioniști ori amatori, este absolut necesar să convenim că în rindurile celor care sînt pregătiți pentru a- părarca sănătății nu pot e- xista decît profesioniști calificați.La noi în țară, apărarea sănătății oamenilor muncii și copiilor lor este o problemă de prim ordin. Se fac eforturi deosebite pentru formarea de cadre, pentru specializarea și perfecționarea lor în țară și străinătate. se investesc continuu sume enorme pentru spitale, policlinici, laboratoare, institute de cercetări, centre de documentare, s-a creat o industrie proprie de medicamente cu realizări .importante, există Institutul pentru controlul de stat al medicamentului de care am vorbit mai sus. Cu atît mai mult si cu atît mai firesc medicina trebuie să se afle numai în grija și răspunderea medicilor. iar medicamentul — 
în grija și răspunderea medicilor și farmaciștilor.

In seara zilei de 28 ianuarie, 
mai multi cetățeni au observat 
că din imobilul aflat în strada V. I, Lenin nr. 12, Breaza (Pra
hova), ies flăcări. Proprietara, 
Adela Pirvănescu, profesoară 
pensionară, lipsea din localitate. 
Fără să pregete, cetățenii (în 
marea lor majoritate părinți ai 
copiilor educați cu ani în urmă 
de profesoară) au sărit în a- 
jutor. Luptând din greu cu fu
mul și flăcările, cu tavanul ce 
amenința în fiece clipă să se 
prăbușească, aceștia au reușit 
să salveze bunurile din casă. 
Impresionată, victima incendiu
lui ne roagă să transmitem 
calde mulțumiri tuturor celor 
care au ajutat-o și în mod spe
cial prof. George Mărăcineanu, 
directorul Școlii generale nr> 1, 
care s-a situat în fruntea ac
țiunii de salvare, dînd. astfel, 
o frumoasă dovadă de colegia
litate.

La loc 
comandaIn Ianuarie, două sute de vagoane cu nisip pentru turnătorii, expediate de carierele din Arghirești, Doclin si Văleni, au intrat pe poarta uzinei „23 August" din Capitală. Așa a început necazul. Transportat în vagoane deschise, nisipul ud a înghețat bocnă. Ca să-1 descarce. oamenii trebuie mai întîi să-l spargă. Se lucrează cu perforatoare pneumatice și barosul. O garnitură de 10 goane abia este descărcată 2 zile. Culmea este că se cearcă s a se imputa uzinei „ cații- în valoare de 1 500 000 de lei. Vasăzlcă. tot „hoțul de păgubaș". Se știe ceea ce este clădit... pe nisip, nu rezistă.

cu va- în... în- lo-

cu I, 
„Scînfeii'

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARIJA 
Gheorghe POPESCU 
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DEZVOLTAREA CONTINUA
A AGRICULTURII COOPERATISTE

INDUSTRIEI CHIMICE IN DEZBATEREA PLENARELOR CONSILIILOR UNIUNILOR

a g i n a economica
LEUL VALUTA 

ÎN MÎNA GOSPODARILOR

La Consfătuirea privind activitatea în domeniul comerțului exterior din februarie 1967, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că sarcinile cincinalului referitoare la export trebuie considerate minime, că — paralel cu amplificarea producției destinate beneficiarilor de peste hotare— se impune valorificarea mai accentuată a resurselor interne în vederea reducerii continue a importurilor. Aceste sarcini au fost reluate la Conferința Națională a partidului și, recent, la plenara C.C. al P.C.R. din 16—17 decembrie 1968 și vizează îmbunătățirea relației export-import în toate ramurile economiei naționale și, în mod deosebit, în industria chimică.Analizînd modul în care Industria chimică a reușit să se achite de a- ceste sarcini stabilite de conducerea de partid și de stat, să îmbunătățească permanent relația exportimport, se pot formula cîteva concluzii semnificative. Ne oprim la dinamica acestei relații în perioada 1950—1968, cu accent pe anii actualului cincinal, luînd în calcul produsele chimice, îngrășămintele și cauciucul. Luînd ca bază de sută la sută anul 1950 (valoric 21,1 milioane lei valută). se desprinde că volumul exportului a crescut în anul 1967 — față de 1950 — de aproape 24 ori, -.-far cel al importului a fost de circa 
1 L.ori mai mare (baza. de 100 la sută în 1950 reprezentînd 65,9 milioane lei valută). Dinamica mai rabilă a exportului — care consolidat în anul trecut plică, desigur, prin fructificarea e- forturilor de investiții ale statului, materializate în zeci și sute de capacități și obiective ale industriei chimice ce au intrat în funcțiune în această perioadă, prin diversificarea producției și îmbunătățirea nivelului ei calitativ. Concomitent, a- ceiași factori au permis lărgirea gamei de materii prime și materiale necesare producției continuu ascendente a industriei chimice și reducerea, pe această cale, a volumului importurilor respective. în acest sens, elocventă este ponderea valorii importurilor de materii prime, materiale și piese de schimb în valoarea producției globale a industriei chimice : dacă în 1966 cît și în 1967 valoarea acestor importuri ■ îi» lei valută — reprezenta. 1,9 "la*stităidin văloarea în lei ă p'fodutfțiel'felobăle a industriei chimice, în 1968 ea s-a'' redus 'cu circa 10 la sută, iar pentru acești an ea urmează să scadă cu aproape 21 Ia sută.O contribuție însemnată la reducerea acestor importuri, și, implicit, la acoperirea — în bună parte — a necesităților de materii prime, materiale, piese de schimb și chiar utilaje din producția internă au adus-o măsurile inițiate de conducerea ministerului și aplicate în întreprinderile subordonate. Pînă în anul trecut s-au asimilat și fabricat în unitățile industriei chimice circa 32 000 repere de piese de schimb— producția acestora atingînd numai în 1968 o valoare de 180 milioane lei. în anul care a început se vor asimila și fabrica. în continuare, alte 4 000 repere de schimb, sporul valoric ducțici lor fiind cu 60 la sută mai mare decît în 1968. Prin realizarea pe plan intern a celor 4 000 repere amintite se economisesc numai în acest an circa 6 milioane lei valută, în condițiile în care valoarea mijloacelor fixe ce trebuie întreținute crește cu 11 la sută, iar producția globală a industriei ■ chimice cu circa 28 Ia sută. în continuare se vor reduce și mai accentuat. importurile la capitolele piese de schimb și utilaje, întrucît în cursul trimestrului I din acest' an urmează să intre în producție — în avans față de termen — sectorul de prelucrare de la noua uzină de piese de schimb și utilaj chimic Găești, construindu- se noi ateliere de piese de schimb la combinatele chimice de la Craiova, Turnu Măgurele, Brăila, Ploiești.Preocupările înfățișate oglindesc, într-o măsură, eforturile industriei chimice de a raționaliza unele importuri destinate producției și investițiilor, în condițiile în care volumul exportului industriei chimice crește în 1969 cu circa 25 Ia sută comparativ cu anul trecut, urmînd ca în 1970 această principală ramură să furnizeze pe piața externă 15 la sută din totalul producției industriale exportate — față de 8 la sută cît a dat în anul 1965. Cu toate aceste succese certe, cu toate aceste perspective, trebuie să spunem că analiza profundă. realistă a resurselor privind diminuarea importurilor evidențiază multe posibilități nefolosite, datorită nu numai unor practici ce țin de întreprinderile industriei chimice, ci ■ și unor factori din afara lor. implicați în relația export-import.Se știe, de pildă, că tuturor întreprinderilor Ie revine sarcina de a valorifica orice cale în vederea înlocuirii unor importuri, prin produse indigene. Majoritatea unităților industriei chimice așa procedează. Altele. însă, țin să se... evidențieze tocmai prin neglijarea posibilităților de pe olan intern și prin poziția de a întîrzia în-

favo- s-a se ex-

piese de al pro-

deplinirea sarcinii amintite. Bunăoară. Combinatul chimic Craiova a prevăzut în. plan importul a 140 tone bare de otel pentru catalizatori necesari sintezei amoniacu- luî.’Nu 'se putea preveni această cerere nefundamentată ? Faptele arată că era posibil și aceasta deoarece Institutul de cercetări metalurgice i-a livrat încă din primul trimestru 1968 oțel indigen din care s-au fabricat 4 tone catalizatori. Pînă nu de mult, însă, specialiștii combinatului craiovean nu au avut timp să efectueze probele pentru omologare și, în schimb, au insistat — împreună tu direcția generală de resort — să nu se renunțe la importul respectiv — în valoare de circa 450 000 lei valută.Din păcate și alte întreprinderi continuă să pretindă importuri insuficient justificate, ca și cum actul de angajare a fondurilor valutare ale statului nu ar necesita ample și profunde analize tehnico-economice. Comitetele lor de direcție, uneori, așteaptă intervențiile controlului financiar pentru a gospodări mai bine mijloacele bănești date spre administrare. Firește, e preferabil ca cel puțin — în al 12-lea ceas — astfel de acte neeconomi- coase să fie prevenite. Așa s-a întîmplat la unele întreprinderi ale industriei chimice. In ele, în cursul trimestrului IV 1968, organele Ministerului Finanțelor au depistat fișe tehnice de import pentru anul 1969, în valoare de 10 milioane lei valută, ale căror obiective nu erau justificate. Cu aceeași ocazie s-a constatat. însă, că pentru o serie de materii prime și piese de schimb, ce trebuiesc neapărat importate, nu s-au întocmit documentații,' din cauza inexistentei fondurilor valutare respective. Este știut că în unitățile respective își desfășoară muncă specialiști, oameni cu răspundere tehnică și economică. Oare ei nu și-au pus problema că fondurile valutare se obțin cu mari eforturi, că au îndatorirea de a nu admite irosirea lor?Cît de nejustificate și subiective sînt asemenea practici de cheltuire nechibzuită a unor fonduri valutare se desprinde și din situația în care s-a aflat Uzina de fibre și fire sintetice' 'Săvindști. Inițial,'conducerea ei a so- ' w- Hc’ităt aducerea • din - import a”'300!’ ’ “Consider că .problemele' de import- țat" că acest produs îi este ști necesar. Ulterior, a renunțat 75 tone cedat si în cazul tădîenă. numai că la această cantitate a renunțat în întregime. Aceste practici dăunătoare generează încordarea balanței de plăti externe a industriei chimice și chiar a economiei naționale și. în ultimă instanță, irosirea unor resurse valutare pe produse inutile. Produsele respective, în cele din urmă, se transformă în stocuri supranormative și dau naștere la o dublă pagubă : imobilizează banii statului și sînt supuse pericolului degradării. La Combinatul petrochimic Ploiești se mai află și în prezent în stocuri fără utilizare — încă de la intrarea lui în funcțiune — pigmenți importați în valoare de circa 1 milion lei. aduși în totală contradicție cu necesitățile reale ale producției de polietilenă colorată, cu cerințele beneficiarilor. Cît privește combinatele chimice de la Craiova. Bor- zești, Brăila, Călărași și altele, acestea dețin de multi ani. fără întrebuințare. rulmenți procurați din import în valoare de aproape 10 milioane lei. Este imperios necesar să analizăm cu maximă responsabilitate aceste cazuri si. ceea ce este important. nu numai să se reactiveze și redistribuie stocurile de valori materiale, dar să se tragă învățămintele ce se impun pentru a preveni repetarea neajunsurilor. a irosirii banilor statului.Spuneam, însă, că și alți factori ■ sînt implicați în îmbunătățirea relației export-import ■. în domeniul industriei ' chimice. în acest sens, trebuie să precizez că stăruie cîteva lacune ale metodologiei de programare operativă a importurilor, neajunsuri ce se datoresc „tradiționalizării" unor prevederi învechite. care nu mai corespund ritmurilor relații- • lor de import-export, exigențelor sporite ale economiei naționale. Despre, ce este vorba? Numeroase fișe tehnice de import sînt vizate, uneori, de întreprinderile de comerț exterior la valori mult superioare celor care se contractează cu furnizorii din străinătate. Cîteva exemple arată că diferentele se ridică la sume exagerate. Fișa t ' 1cu nr. 866506 fost vizată la de 300 000 lei litate importul respectiv a costat efectiv 40 997 lei valută. La fel, fișa tehnică de import nr. 860 969, tot la aceeași întreprindere de comerț exterior, a fost vizată la valoarea de plan de 190 000 lei valută, realizîn- du-se efectiv la valoarea de 35 706 lei valută.De ce am adus în discuție aceste cazuri ? întrucît — prin intermediul lor — numai în anul trecut în-

treprinderile industriei chimice au fost văduvite de peste 20 la sută din fondurile valutare alocate. După cum arată practica, aceste procedee deformează rezultatele economice în favoarea întreprinderilor ■de comerț exterior pe seama eforturilor unităților industriei chimice, pe care în același timp le privează de posibilitatea de a-și importa cu sumele amintite valori materiale absolut necesare desfășurării normale a procesului de producție. Evident, a- ceste deficiente din activitatea de import nu pot anula străduințele întreprinderilor de comerț exterior de a fi cît mai folositoare industriei chimice, de a o sprijini efectiv în realizarea sarcinilor continuu sporite ce-i revin. Prețuind la justa valoare aceste eforturi, a- portul nemijlocit la promovarea u- nor relații de import cît mai eficiente. trebuie spus că așteptăm de la comerțul exterior o mai mare operativitate în procurarea unor materii prime și materiale, precum și utilaje tehnologice care să ofere — la acest început de an t— întreprinderilor industriei chimice posibilitatea să-și îndeplinească integral prevederile planului de producție și investiții. Nu au nici o justificare întîrzierile în aprovizionarea tehnico- materială, din moment ce sursele sînt cunoscute și importurile sînt aprobate. Sînt destule cazurile cînd unele materii prime și materiale au sosit cu întîrziere din import si ne- mai fiind necesare producției, s-au metamorfozat în stocuri supranormative.La factorii „din afară", ce mai frînează eforturile de diminuare a importurilor industriei chimice pot fi citate și unele întreprinderi constructoare de mașini. An de an, unele din aceste unități și-au întărit preocuparea de a asimila si fabrica utilaje și piese de schimb strict necesare producției întreprinderilor ministerului nostru. Totuși. în unele situații acestea au ignorat sprijinul ce trebuia acordat și au trimis industria chimică la... import. Un caz este al unor pompe industriale asigurate doar în proporție de 50 la sută. Pentru restul de 50 la sută din aceste pompe ni s-a indicat impor-
■ till. ■■“fonfe^acrilonitril! A „argliftierf-'--"^ exportași'»; gospodărirea - judicioasă a“ • — ■ ■■j.jgț leului valută trebuie să se bucure_____ __  _ __________ la ‘ ■.............acriloni'tril. La fel a pro-a 200 tone bucă la

de maximă atenție din partea unităților industriei chimice, a partenerilor ei — scopul fundamental fiind creșterea răspunderii si a eficientei activității fiecărei întreprinderi în angajarea fondurilor valutare ale statului potrivit intereselor generale ale economiei naționale.
Eugen NICULESCU-MIZIL consilier în MinisterulIndustriei Chimice
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JUDEȚENE ALE COOPERATIVELOR AGRICOLE
Telegrame adresate C. C. al P. C. R,, tovarășului Nicolae Ceaușescu
Zilele acestea au avut loc plenare ale consiliilor uniunilor județene ale cooperativelor agricole de producție, în cadrul cărora s-au discutat pe larg sarcinile ce le revin în lumina sarcinilor izvorîte din cuvîn- tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție și a documentelor acestei plenare pentru dezvoltarea și consolidarea continuă a agriculturii cooperatiste Participanții la plenarele județene au analizat temeinic dezvoltarea agriculturii cooperatiste în județele respective stabilind, totodată, o serie de măsuri menite să ducă la creșterea producției, dezvoltarea averii obștești și sporirea veniturilor, pentru ridicarea bunăstării țărănimii și pentru ca toate cooperativele agricole să-și aducă o contribuție și mai mare la dezvoltarea economiei țării, a întregii societăți. în telegramele adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, participanții la plenarele uniunilor cooperatiste județene își exprimă aprobarea deplină și unanimă față de măsurile stabilite de partid privind dezvoltarea agriculturii cooperatiste și se angajează să depună eforturi în vederea depășirii producțiilor prevăzute a se obține în acest an și pentru întărirea continuă a cooperativelor agricole.După ce se arată că în 1968 prin unirea eforturilor țăranilor cooperatori, ale mecanizatorilor și specialiștilor, în județul TUL- CEA s-au obținut succese însemnate în sporirea producției agricole, depășindu-se prevederile contractuale cu 3 800 tone grîu. 2 300 tone fructe și 9 000 tone struguri, în telegrama plenarei Uniunii județene Tul- cea a cooperativelor agricole se arată :„Ne angajăm că ne vom spori eforturile, astfel ca să depășim producțiile medii planificate față de anul 1968 cu 7 la sută la grîu, 6 la sută Ia porumb și 3 la sută la floarea-soarelui, să creștem efectivul cu 27 la sută la vaci și juninci și 20 la sută la păsări matcă. Vom lua, de asemenea, măsuri pentru întărirea și dezvoltarea proprietății obștești și utilizarea eficientă a fondului de acumulare, astfel ca în anul 1969 să se asigure depășirea veniturilor bănești planificate cu 4 la sută, iar averea obșțească — cu cel puțin 2 Ia sută. Asigurăm Comitetul Central al P.C.R., pe dumneavoastră personal tovarășe Nicolae" Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru traducerea în viață a indicațiilor prețioase pe care ni le-ați dat în plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție pentru mobilizarea membrilor cooperatori la desfășurarea unei activități mai intense, pentru aplicarea complexului de măsuri agrozootehnice. care să ducă la întărirea economică și organizatorică a cooperativelor agricole

și la ridicarea nivelului de trai al țărănimii din județul nostru".în telegrama plenarei Uniunii județene ARGEȘ a cooperativelor agricole de producție se arată :„în numele tuturor cooperatorilor din județ, ne angajăm să întimpinăm a 25-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al X-lea al partidului cu rezultate deosebite. Vom spori în acest an suprafața agricolă cu 300 de hectare, vom iriga 7 600 hectare, vom întreprinde acțiuni de ridicare a fertilității podzolului pe o suprafață de cel puțin 10 000 hectare. Pe această bază vom depăși producția planificată cu 6 la sută la griu, 3 la sută la porumb și cu peste 1 800 tone la legume. în pomicultură și viticultură vom lua măsuri pentru întreținerea în cele mai bune condiții a plantațiilor existente. Prin îmbunătățirea condițiilor de reproducție și selecție, în acest an vom spori efectivele de animale cu 12 la sută la bovine, 25 Ia sută la porcine și 8 la sută la ovine față de efectivele existente la sfîrșitul anului 1968".Participant» la plenara Uniunii județene COVASNA a cooperativelor agricole, expri- mînd. în cadrul telegramei, gîndurile și sentimentele cele mai profunde ale tuturor lucrătorilor din agricultura județului, români și maghiari, înfrățiți în muncă. își manifestă entuziasmul și încrederea nețărmurită în justețea politicii agrare a partidului nostru, hotărîrea fermă de a o înfăptui cu toate forțele. în continuarea telegramei se arată :„Ne angajăm să obținem în anul 1969 un spor de producție de 5 la sută la grîu- secară, 14 la sută la cartofi și 7 la sută la sfecla de zahăr, față de sarcinile de plan, în zootehnie sîntem hotărîți ca pînă la sfîrșitul anului să sporim efectivul de bo- . vine cu 3 000 capete, cel de ovine cu cel puțin 3 000, iar la porcine cu 70 la sută. Tineretul bovin îl vom livra la greutatea de peste 320 kg. Vom gospodări cu mai multă eficiență fondul funciar și vom extinde irigațiile cu cel puțin 800 hectare. Pentru realizarea acestor obiective vom aplica consecvent cuceririle agrozootehnice înaintate. Vom dezvolta continuu democrația cooperatistă, respectînd; cu; strictețe Statutul cooperativei agricole". ■ < '•~ „Răspunzînd-chehiării plenarei Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție — se spune în telegrama adresată de participant» la plenara Consiliului Uniunii cooperatiste din județul DÎMBOVIȚA — țărănimea cooperatistă, u- niunea județeană a cooperativelor agricole de producție, cadrele din agricultura socialistă, sub îndrumarea organizațiilor de partid, asigură conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae

Ceaușescu, că vom folosi întreaga forță și capacitate de muncă pentru realizarea planului pe anul 1969 și depășirea Iui Ia griu cu 6 la sută, la porumb cu 5 la sută și Ia fructe cu 8 la sută. Vom depăși producția totală de legume cu 3 000 tone, iar efectivele de animale în acest an vor crește cu 15 Ia sută la porcine și 11 la sută taurine".„Ne exprimăm totalul nostru acord hotărîrea Consiliului Uniunii naționale
lieu Și < cu prevederile regulamentului de organî- « zare și retribuire a muncii în producția ve- 4 getală și animală din cooperativa agricolă < de producție, se arată în telegrama adresată 4 C.C. al P.C.R. de către participants la ple- < nara lărgită a Uniunii județene GORJ a <cooperativelor agricole de producție. Ple- 4nara noastră a dezbătut pe larg posibilită- < țile obținerii unor producții vegetale spo- « rite față de anii precedenți prin organiza- < rea mai temeinică a lucrărilor fiecărei cam- ’’ panii, a lucrărilor de întreținere, prin intro- < ducerea culturilor specifice condițiilor pe- < doclimatice ale fiecărei unități. Am hotărît < o mai justă repartizare a suprafețelor cui- < tivate cu legume, în mod deosebit pentru < unitățile din jurul centrelor muncitorești și * care dispun de condiții optime de irigare. J Zootehnia, sector cu ample posibilități de <dezvoltare în județul nostru, va fi, de ase- <menea, permanent în atenția consiliului ju- dețean. Vom depune eforturi neprecupețite < pentru ca adunările generale ale cooperato- * rilor din fiecare unitate socialistă să con- < stituie prilejul unor temeinice analize ale < tuturor resurselor și posibilităților, punct < de plecare pentru o muncă temeinic orga- < nizată, fructuoasă". 4Din telegrama adresată conducerii par- <tidului de către participanții la plenara < Consiliului Uniunii județene VRANCEA a <cooperativelor agricole de producție spi- ’ cuim : 4„Animați de o nestrămutată hotărîre de .<a aduce în viitor o contribuție sporită Jla realizarea sarcinilor puse de partid în < domeniul dezvoltării agriculturii și creș- .< terii producțiilor agricole și analizînd posi- < bilitățile ce Ie are județul Vrancea în a- « ceasta direcție, ne angajăm în fața condu- cerii partidului, a dumneavoastră personal, * tovarășe Nicolae Ceaușescu, să obținem în anul 1969, peste plan, 1 400 tone griu, 970 <tone porumb, 3 900 tone sfeclă de zahăr, t3 800 tone legume și să realizăm o pro- ■<ducție de struguri cu 9 000 tone mai mare Jdecît cea realizată în anul trecut. Vom a- <corda o mare atenție folosirii mai chib- <zuite a fondului funciar prin înlăturarea rî- <sipei de pămînt, extinderea irigațiilor și a <lucrărilor de fertilizare a solului". .<

NOI LUCRĂRI
IN PORTUL CONSTANȚAMinisterul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene. a aprobat proiectul de dezvoltare pe anul 1969 a portului maritim Constanța. Astfel, vor continua amenajările în noul port, iar în zona danelor 66—68 se va executa un chei a cărui lungime va fi de 600 de metri. Aici se prevede montarea unor macarale și instalații de descărcare a minereului. Se vor construi, de asemenea, 52 000 mp de platforme, 5 kilometri de drumuri, 20 kilometri de căi ferate și vor fi

prelungite rețelele electrice de telecomunicații și alimentare cu apă.Lucrările de concepție, proiectare și execuție a acestor obiective revin în întregime unităților specializate din țară. Prin terminarea acestor lucrări de modernizare care se desfășoară pe o perioadă de mai mulți ani, Constanța va deveni, în deceniul următor, unul dintre cele mai mari porturi europene. (în fotografia alăturată : portul Constanța).
(Agerpres)

tehnică de import („Mașinimport") a valoarea de plan valută și în rea-

în construcție :

FABRICĂ DE PRODUSE
CERAMICE

AA început construcția fabricii de produse ceramice de la Sătuc, județul Buzău, care va fi una dintre cele mai moderne de acest fel din țară. în 1970, cînd urmează a fi încheiată prima parte a lucrărilor, fabrica va putea livra șantierelor de construcții 35 000 000 cărămizi cu

goluri, ornamentale și de placaj. O mare parte din utilajele viitoarei întreprinderi sînt asigurate de materiacurs de amenajare în împrejurimi.
industria noastră, iar primă de carierele în

(Agerpres)
a

Toate întreprinderile județului Mureș, pentru a putea realiza și chiar depăși sarcinile de plan, pentru a avea o activitate economică viguroasă, au la dispoziție nu numai fonduri tehnice și materiale, dar — sub aspect financiar — și mijloace bănești normale, unele fonduri proprii. precum și creditele bancare curente. în unitățile în care procesul de aprovizionare-desfacere se desfășoară în condiții bune, nu se ridică probleme deosebite nici în domeniul financiar și. ca urmare. în contul lor de la bancă se găsesc în permanentă disponibilități bănești, cu care se pot onora obligațiile fată de buget, fată de furnizori sau pentru plata salariilor. întreprinderile respective au — așa cum se spune — asigurată lichiditatea — caracteristică fundamentală a acelor comitete de direcție care drămuiesc cu exigentă fondurile statului.în alte unități economice, pe parcursul activității lor, pot apărea, însă, unele dereglări care se reflectă cu promptitudine în situația financiară. Cele mai multe dintre aceste anomalii economico-finanriare. așa cum dovedește practica, se datorează unor însemnate stocuri supranorma- tive ce imobilizează în mod nejustificat mijloacele financiare si. în final, încetinesc viteza de roțatie a acestora. provocînd micșorarea gradului eficientei activității economice. Ase- , menea dereglări pot și trebuie să fie evitate — în principalele etape ale procesului productiv — în fiecare întreprindere industrială in parte. Sub acest unghi de vedere; din practica întreprinderilor mureșene se desprinde o tendință generală pozitivă de gospodărire cu maximum de exigentă a materiilor prime și materialelor corespunzător necesităților reale ale procesului de producție, de lichidare promptă a stocuriloi supra- normative care apar în anumite rioade.Nu voi insista asupra acestei periente pozitive, care merită dențiată, ci de data aceastavoi opri mai pe larg la unele pro-

bleme care își așteaptă soluționarea de mai multă vreme. La apariția imobilizărilor de fonduri materiale și bănești în întreprinderi o contribuție — și nu dintre cele minore — o au relațiile macroeconomice, necorespunzătoare. dintre unitatea industrială. forul ei de resort, furnizori și beneficiari. Dificultățile eco- nomico-financiare ce apar la a- ceste niveluri nu sînt de neglijat, întrucît „scurt-circuitele" care se ivesc în rețeaua de legături contrac-

normative care produc multiple greutăți financiare întreprinderilor respective. în final, lichidarea lor este barată, banca e obligată să le aplice sancțiunea „trecerii la împrumuturi restante", iar prețul de cost e încărcat cu importante sume reprezentînd dobînzi penalizatoare.Iată un exemplu. în anul trecut, fabricii de confecții ,.Tîrnava“-Si- ghișoara. sarcinile de producție din trimestrul III i-au fost înlocuite — ca termen de realizare — cu cele sta-

de calcule științifice, realiste privind necesitatea și oportunitatea realizării unor anumite sortimente.Existența stocurilor de materii și materiale peste necesar și fără întrebuințare, în anumite întreprinderi, este determinată și de emiterea unor repartiții nejudicioase de materiale, stabilite de ministere cu mari aproximații, în afara oricărui criteriu obiectiv de fundamentare. Cînd materiile prime și materialele respective sosesc, ele se depozitează și aș-
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Cauza suprastocărilor
poate fi căutată și în ministere

pe-ex- evi- rriă

tuale sau de subordonare ierarhică se soldează cu pierderi certe, uneori considerabile.Cum se știe, în cursul trimestrului, sau chiar al unei luni, se produc destul de frecvent restructurări de plan. întreprinderile sînt obligate, însă, să recepționeze materiile prime și materialele care sosesc în conformitate cu contractele încheiate — în sortimentele, calitățile, culorile și dimensiunile solicitate, potrivit planului initial. Aceasta deoarece nu întotdeauna mai sînt posibile renunțările la repartiții, termenele pentru asemenea acțiuni fiind depășite. Pe de altă parte, trebuie să se facă noi aprovizionări pentru sortimentele proaspăt introduse în planul modificat. Se creează astfel stocuri supra-

bilite inițial pentru ultimul pătrar din 1968. Această rocadă, intervenită la ordinul Ministerului Industriei U- soare, s-a soldat în întreprindere cu imobilizări în rezerve materiale de producție, iar după 90 de zile creditele pentru nevoi temporare s-au transformat în împrumuturi restante de circa 4 milioane de lei.Nu aș vrea să se înțeleagă că pledez pentru ..fixitatea" planului de producție și financiar, pentru lipsa sa de maleabilitate la cererile beneficiarilor, ale pieței. Stringent necesară este însă înlăturarea practicii unor organe tutelare de a recurge la modificări repetate, nefundamentate. arbitrare ale sarcinilor initial stabilite, care acoperă în fond lipsa

teaptă să fie utilizate. îmi stau la îndemînă și cîteva exemple edificatoare. La IPROFIL „23 August" — Tg. Mureș, bunăoară, au fost depozitate importante cantități de lacuri și vopsele din import, trimise de Ministerul . Economiei Forestiere fără a fi solicitate de conducerea fabricii. Adică, Ministerul Economiei Forestiere să fie tocmai el acela care promovează imobilizarea fondurilor de materii prime și materiale, a fondurilor valutare (pentru că, așa cum se vede, multe dintre aceste materiale sînt aduse cu bani grei din import) ? La fel s-a procedat și în alt caz, cel al ILEFOR — Tg. Mureș. Pentru producția trimestrului III 1968, acestei unități ii erau necesari

13 000 mp furnir exotic. în stocul existent la 30 iunie 1963 întreprinderea avea deja 40 326 mp. din acest material. Evident, suprasuficient. Totuși, M.E.F. i-a mai repartizat pînă la sfîrșitul anului încă 53 000 mp furnir calitatea I și 13 000 mp calitatea a Il-a, cu toate că, datorită stocului supranormativ din acest sortiment, întreprinderea avea deja împrumuturi restante.Fără a subestima cîtuși de puțin neajunsurile din întreprinderi, care se soldează cu crearea imobilizărilor în stocuri supranormative generatoare de împrumuturi restante și dobînzi penalizatoare, nu se poate, totuși, trece cu vederea că există numeroase situații de natura celor prezentate, în care lipsurile din activitatea unor furnizori, beneficiari sau chiar a forurilor de resort pot avea consecințe la fel de neplăcute. Ca atare, măsurile care se iau în acest an la nivelul întreprinderilor pentru folosirea cu maximă eficiență a fondurilor, asigurarea rezervelor materiale de producție, în strictă concordantă cu realizarea ritmică a planului, se impune să fie completate cu asemenea măsuri și pe plan macroeconomic, cu ocazia stabilirii tuturor sarcinilor de plan. Trebuie, deci, să se asigure o colaborare îmbunătățită cu unitățile industriale și cu organele bancare, pentru ca, prin valorificarea completă a tuturor rezervelor materiale existente, să se obțină accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor materiale. Sînt convins că în reglementările ce vor apărea pe linia perfecționării finanțării și creditării întreprinderilor vor fi prevăzute măsuri de cointeresare și de răspundere nu numai pentru unitatea industrială producătoare, ci și pentru celelalte, verigi economice răspunzătoare de utilizarea eficientă a tuturor mijloacelor materiale si bănești.
loan OȚELEAdirectorul Sucursalei Județene Mureșa Băncii Național*
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AZI SE DESCHIDE CONFERINȚA
NAȚIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE

neprețuit 
al partidului

cinema Opțiunea scriitorului
debutant presupune• Rio Bravo (ambele serii) : PA

TRIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, BUCU
REȘTI — 9 ; 12,15 ; 16,15 ; 20.
• Un om pentru eternitate : RE
PUBLICA — 9 ; 11,15 ; 13.45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15.
• Marele șarpe : LUCEAFĂRUL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 
18,30 ; 20,45.
• Primăvara pe Oder : CAPITOL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Un delict aproape perfect: VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• Astă seară mă distrez : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Noaptea : UNION — 15,30 ; 18 ;
20.30. CENTRAL — 11,45.
• Suflete împietrite : CINEMATE
CA (bilete Ia casă) —• 10 ; 12,30 ;
14.30.
• Clovni pe pereți : CENTRAL —
16.45 ; 18,45 ; 20,45.
• Strigătul : CENTRAL — 9,15.
• Aventura : CENTRAL — 14,15.
• Cîntecele renașterii ; Omul din 
lună ; Misterul culorilor ; Cimen
tul ; Merele : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Feldmareșala : FEROVIAR —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EX
CELSIOR — 9,45 ; 12,15 ; 14,45 ;
17.15 ; 19,45, MODERN — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, FLA
MURA —. 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Pantoful Cenușăresel : LUMINA
— 8,45—16,30 în continuare ; 18,45 ; 
20,45, AURORA — 9—16 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30.
• Becket: GRIVIȚA — 9,30 ; 12,30 ;
16.15 ; 19,30, TOMIS — 10 ; 12,45 :
15.30 ; 19.
• întoarcerea vrăjitorului : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20.
• Planeta maimuțelor :
— 15,30 ; 18.
• Răpirea fecioarelor :
— 20,30.
• Aventurile iul Tom _____ ,
Moartea lui Joe Indianul __ 15,30 ;
19, DACIA — 8,30—19,45 In con
tinuare.
• Profesioniștii : BUCEGI — 9,30 ; 
12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA — 9—
15.45 în continuare ; 18,15 ; 20,45.
• Hombre i UNIREA — 15,30 ; 18.
• Valurile Dunării t UNIREA —
20.30.
• Inimă nebună, nebună de legat t 
LIRA — 15,30 ; 18.
• Acuzatul : LIRA — 20,30.

? Tarzan, omul maimuță ; Fiul Ini 
arzan : DRUMUL SĂRII — 16 :

19.
• Urletul lupilor: GIULEȘTI — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Columna (ambele serii) : FE
RENTARI — 15,30 ; 19, MOȘILOR 
— 15,30 ; 19.
• Expresul colonelului von Ryan : 
MELODIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• împușcături sub splnzurătoare : 
FLOREASCA — 9 ; 11,30 ; 14 •
17.30 ; 20.
• Sint șl eu numai o femele : 
VOLGA — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30. 
© Lustragiul : VIITORUL — 15.30 ; 
18a
• Mica romanță de vară : VIITO
RUL — 20,30.
• Made in Italy : POPULAR — 
15,30 ; 20,30.
• Telegrame : POPULAR — 18.
• Veșnicul tnttrziat t MUNCĂ — 
16 ; 18.
• Duminică la ora 6 t MUNCA — 
20.
• Oscat i FLACARA — 15,30 ; 18. 
• Nikolai Bauman : FLACARA — 
20,30.
• Șapte oameni de aur t VITAN 
— 15,30 ; 18.
• In orașul „S" : VITAN — 20.
• Judoka, agent secret: RAHOVA 
— 15,30 ; 18.
• Răzbunarea haiducilor î RAHO
VA — 20,30.
• Prințesa : PROGRESUL _ 
15,30 ; 20,30.
• Tunelul : PROGRESUL — 18.
@ Ultimul voievod : PACEA — 
16 ; 18 ; 20.
• Căderea Imperiului Roman s 
CRINGAȘI — 15,30 ; 19.
• înțeleptul de pe muntele bleste
mat : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.

Cinstea de a Misiune de mare
răspunderepregăti cadreai sprijinului
socială

socialistă Prof, emerită Geta GRIGORIUdirectoarea Liceului nr. 2 din Piatra Neamț

Beneficiari

pentru economia

Prof. dr. docent Jean LIVESCU membru corespondent al Academiei, rectorul Universității din București Ing. Tiberiu JIANU directorul Grupului școlar al Uzinei constructoare de mașini din Reșița
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Conferința națională a corpului didactic de toate gradele constituie un eveniment de importanță excepțională în viața școlii noastre. Se vor întîlni sub același semn universitari, mai vîrstnici, unii din ei membri ai Academiei, sau mai tineri, începători pe treptele ierarhiei didactice, cu profesori din licee, școli profesionale sau școli generale și cu învățători și educatoare care îndrumă primii pași spre școală ai copilului. Ne unește pe toți aceeași nobilă misiune ce ne-a fost încredințată de popor : să instruim și să educăm tineretul, să-1 înarmăm — pe trepte, niveluri și grade succesive, după vîrstă, aptitudini și scop, diferite ca specific, aceleași însă în esența lor socială — cu cunoștințe, deprinderi și atitudini care să asigure încadrarea eficace a noilor generații în activitatea umană, pentru ca tînărul să-și realizeze cît mai larg personalitatea și pentru a contribui la sporul continuu al colectivității spre înaltele idealuri ale progresului și civilizației urmărite de societatea noastră socialistă, însuși momentul conferinței noastre este deo- lebit de semnificativ.Școala noastră — cu vechi și luminoase tradiții, lărgită cantitativ și adîncită calitativ în anii de după eliberare, la dimensiuni pe care noi cei mai vîrstnici nu ni le puteam imagina pe vremuri nici în visurile cele mai îndrăznețe — a primit în 1968 prin Directivele Comitetului Central al P.C.R. și prin Legea învățămîntului cadrul organizatoric, profesional și ideologic pe baza căruia se desfășoară multiplele acțiuni de perfecționare hotărîte de Congresul al IX-lea. Astfel orientată, școala noastră se ridică pe o nouă treaptă calitativă, de care ne putem da seama gîndindu-ne numai cîte mentale, materiale, umane sau portament social au trebuit să pentru a parcurge, de pildă, în jumătate drumul de la vechea de 4 ani la școala generală de ani, sau de la pletora de avocați și lipsa de matematicieni, fizicieni și ingineri la actualele promoții — încincite — de studenți și la corelarea realizată între orientarea studiilor universitare și cererile de specialiști ale societății, în momentul în care acest cadru de perfecționare a sistemului de învățămînt a fost realizat, după numeroase studii și după o largă consultare a opiniei publice, marele sfat al personalului didactic, convocat din inițiativa conducerii de partid și de stat, relevă din nou grija și dragostea cu care sînt înconjurați slujitorii școlii și încrederea ce le-o acordă partidul, clasa muncitoare, întregul popor.Instituția socială a școlii a fost în toate timpurile și rămîne și astăzi, în era tuturor achizițiilor tehnice, forul organizat de transmisie a științei și culturii, frumos simbolizat în facla de lumină trecută din mînă în mină ; valoarea școlii, exprimată în profunzimea rădăcinilor ce o împlîntă în ogorul realităților și cerințelor vieții, o dau calitatea profesorilor ei, nivelul lor de pregătire profesională și de atașament social, capacitatea lor de a se dărui menirii nobile de educator, talentul lor de a trezi și capta interesul tînărului, de a fertiliza potentele lui native, de a-i deschide calea spre valorile științei și culturii. Dezbătînd statutul lor, slujitorii școlii vor propune șl vor primi impulsuri care să contribuie la perfecționarea muncii lor și prin aceasta la progresul școlii noastre socialiste.

condiții funda- chiar de com- fie îndeplinite două decenii și școală primară 8, curînd de 10

Chemată să dezbată amplu problemele majore ale perfecționării și modernizării școlii de toate gradele, Conferința națională a cadrelor didactice va aborda, evident, și modalitățile dezvoltării sectorului de învățămînt profesional și tehnic.După cum se subliniază în Directivele C.C. al P.C.R., în epoca noastră de mare progres în domeniul științei, tehnicii și culturii, învățămîn- tul profesional și tehnic este chemat să asigure viitorilor muncitori și tehnicieni o temeinică pregătire de specialitate, bogate cunoștințe de cultură tehnică generală, care să corespundă tot mai mult cerințelor societății moderne. Cu alte cuvinte, exigențele generale ale contemporaneității, cerințele dezvoltării intensive a economiei naționale fac necesară creșterea competenței muncitorilor și tehnicienilor, diversificarea ramurilor de pregătire, a formelor de studiu, o însușire profundă a ceea ce tehnica și știința modernă ne oferă pe tărîmul organizării producției și utilizării mijloacelor și tehnicilor de lucru.în vederea realizării acestor sarcini, încă din anul școlar 1968—1969, pentru anul I al școlilor profesionale, în special post-liceale. s-au elaborat planuri de învățămînt și programe revizuite și îmbunătățite. Acestea urmează să dozeze mai bine, în special la tehnologie, cunoștințele pe care este necesar să și le însușească elevii, eliminînd balastul proceselor tehnologice vechi, ieșite din uz sau folosite pe o scară redusă, dînd ponderea și amploarea cuvenită problemelor noi, legate de tehnica modernă. Un accent sporit este de dorit să se pună pe problemele tehnologice fundamentale ale meseriei, pe elaborarea unor manuale mai bune, mai adecvate studiului.în cadrul învățămîntului profesional un loc deosebit îl ocupă instruirea practică, care reprezintă peste 50 la sută din numărul total de ore de studiu. în scopul îmbunătățirii instruirii practice se prevede organizarea de ateliere- școală cu plan de producție, unde se vor prelucra piese din producția curentă a întreprinderii pe lîngă care funcționează școala.Un rol determinant în realizarea directivelor trasate de partid cu privire la mai buna pregătire a viitorilor muncitori și tehnicieni revine membrilor corpului profesoral din aceste școli, fie el profesori, ingineri, maiștri instructori, pedagogi. Pentru aceasta, cadrele didactice. în special cele de la discipline tehnice, sînt datoare să conceapă mai creator, mai funcțional disciplina pe care o predau, să nu se limiteze numai la noțiunile generale din programă sau manual, ci să le completeze și concretizeze prezentînd elevilor cele mai noi realizări în domeniul specialității respective.Pentru a-și îndeplini exemplar nobila misiune ce le-a fost încredințată, cadrele didactice din școlile profesionale și tehnice trebuie să fie bine pregătite, atît din punct de vedere al specialității cît și pedagogic. Să nu uităm că profesorul de orice specialitate este și un educator, care e dator să influențeze formația profesională și morală a elevilor, să le insufle pasiunea pentru meseria aleasă, dorința de necontenită perfecționare profesională, abnegația și responsabilitatea în îndeplinirea politicii partidului nostru.

Conferința care începînd de azi reunește reprezentanți aleși ai celor aproximativ 200 000 de cadre didactice din întreaga țară și din învăță- mîntul de toate gradele constituie o dovadă din cele mai concludente ale atenției și prețuirii cu care partidul, statul și poporul nostru înconjoară școala și pe slujitorii ei. Dar această considerație și prețuire obligă ; ne îndeamnă la reflecții asupra chemării noastre de azi.Rolul conferit școlii a fost elocvent exprimat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara Comitetului Central al partidului din aprilie 1968 : „Școala este principalul factor de dezvoltare a științei și, totodată, un prețios instrument de educare comunistă a tineretului patriei noastre. Ea se află astăzi in miinile noastre, ale statului socialist, și ea trebuie să servească în întregime tocmai îndeplinirii programului general elaborat de partid, perspectivelor pe care le avem, făuririi societății socialiste și comuniste'*.în acest context general se încadrează activitatea fiecărui învățător, profesor de liceu sau universitar, a fiecăruia dintre noi indiferent de școala — mai modestă sau mai înaltă — la care mun :im. Aceeași misiune de mare cinste și răspundere sîntem chemați să o îndeplinim cu toți laolaltă și fiecare în parte : aceea de a înarma tineretul cu temeinice cunoștințe științifice, de a-1 pregăti în vederea exercitării unor profesiuni utile societății, de a-1 educa în spiritul ideilor înaintate ale marxism-leninismului, cultivîndu-i sentimentul dragostei de patrie și al prețuirii față de muncă, dorința de a munci fără precupețirea eforturilor pentru înflorirea materială și spirituală a patriei noastre socialiste.îndeplinindu-și sarcina de onoare de a instrui pe cei care, elevi astăzi, vor constitui generațiile viitorului, constructorii societății comuniste. profesorul trebuie să se dovedească el însuși un om cult, cunoscător perfect al disciplinei pe care o predă, pasionat de domeniul său de specialitate, cu un larg și bogat bagaj de cunoștințe din domeniile înrudite și de cultură generală, capabil să realizeze o actualizare permanentă a disciplinei pe care o predă. Profesorul a avut dintotdeauna datoria să ofere din multitudinea cunoștințelor sale, cu dăruire și dragoste, pe cele mai utile și mai valoroase pentru formația intelectuală a elevilor săi. în condițiile actuale, cînd dezvoltarea vertiginoasă a științelor și artelor, a tehnicii nu mai permite formarea unor personalități enciclopedice, profesorului îi revine o sarcină și mai grea decît aceea de a înarma pe elevi cu bagajul tuturor cunoștințelor pe care le poate oferi disciplina respectivă ; el trebuie să asigure — selectiv — însușirea unor cunoștințe de bază, să formeze deprinderea discipolilor de a studia, de a înțelege și interpreta fenomenele învățate.Dar pentru ca să poată contribui cu adevărat la formarea elevilor ca cetățeni demni și devotați ai patriei socialiste, profesorul trebuie să fie el însuși exemplu demn de urmat. Cu răbdare și dăruire el are chemarea să trezească elevilor săi dragostea pentru știință și adevăr, dragostea, respectul și mîndria față de realizările poporului român, dragostea și recunoștința față de partid. Numai dovedindu-se el însuși cetățean devotat al patriei poate educa. Numai printr-o ținută demnă, dovedind corectitudine, cinste, dragoste de dreptate și adevăr, poate fi convingător în fața tinerilor. De aceea,, considerăm că educatorul se cuvine să fie mereu și tot mai prezent în viata socială, politică și culturală a țării, să fie un neobosit propagandist al țelurilor înalte ale societății socialiste. Numai astfel slujim devotat școala, patria noastră socialistă.
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In centrele universitare ale țârii, o data cu dezvoltarea spațiului destinat învâțâmîntului superior, cu îmbogățirea zestrei laboratoarelor și bibliotecilor, s-au înălțat numeroase cămine și cantine studențești, lată cîteva dintr-acestea construite la lași, în cartierul Tudor Vladimirescu Foto : Gh. Vințilă

tv
nomia națională ; dezvoltarea

11,00 — Limba franceză. Lecția 45 
(reluare).

11,30 — Limba engleză. Lecția 45 
(reluare).

12,00 — T.V. pentru specialiștii din 
industrie. Ciclul Chimie. 
Industria chimică în eco- 

în prezent și în perspectivă (reluare).______ ei . ________
12.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Telex TV.
17,35 — TV. pentru specialiști. Medicină. Tratamentul chirurgical al 

tensiunii portale. Prezintă conf. dr. D. Burlui.
15,05 — Limba germană. Lecția 41.
18.30 — Emisiune pentru tineret ; Concert din muzică de Bach.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Avanpremieră.
19,45 — Tele-cinemateca. „Homeo și Julieta" cu Norma Shearer și 

Howard. Regia George Cukor.
21.30 — Campionatul european de patinaj artistic : proba de figuri

perechi.
S3,00 — Telejurnalul de noapte.
23,10 — închiderea emisiunii.

hiper-

Leslle

libere

• Cvartetul Filarmonicii din Cluj 
(la Sala Mică a Palatului) : Ciclul 
lucrări de cameră de Haydn șl 
Mozart — 20.O Opera Română : Seară de balet 
de Gershwin — 19,30.
O Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 19,30.

• Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : Enigma Otiliei — 19,30 ; 
(sala Studio) : jocul adevărului — 19,30.
p Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Nepotul lui Rameau — 20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : Photo Fi
nish — 20 ; (sala Teatrului de Comedie) : Meteorul — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : Echilibru fragil — 19,30 ; (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră — 20.
© Teatrul Mic : Ofițerul recrutor — 20.
® Teatrul Glulești : Omul care a văzut moartea — 19,30.
® Teatrul „Ion Creangă" : Adresanții necunoscuți — 9.30.
® Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Aventurile Iul Plum- 
Pium — 17 ; (sala din str. Academiei) : A fugit un tren — 17.
• Teatrul „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30 ; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Mexico-Melody — 19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : De la Bach la Tom Jones — 20.
© Ansamblul Artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Prometeiada — 20.
• Circul de stat : Rapsodia acrobatică — 19,30.

teatre

studierea atentă
a vieții sociale

înainte de a afirma un adevăr, o idee, înainte de a da formă, de a figura un conținut de viață, orice debut artistic și cu atît mai mult unul literar, este expresia unei opțiuni către care te îndeamnă o anume vocație, un anume imbold lăuntric, miraculos, care deosebește pe creatorul autentic de neavenitul diletant Acest început o dată făptuit se identifică așadar cu asumarea — în fața semenilor și a ta însuți — a unei responsabilități pe cît de seducătoare și dătătoare de satisfacții sufletești, pe atît de anevoioasă de împlinit : aceea de a da expresie artistică vieții poporului tău, de a vibra în fața marilor Iul cuceriri, a efortului său creator, a problemelor pe care și le pune, de a intui concretul istoric și uman în ceea ce are mai semnificativ.Cum s-a constatat nu o dată, anii din urmă s-au dovedit fecunzi în apariții editoriale, în cadrul cărora o pondere deosebită au avut-o volumele de debut. Asupra majorității volumelor apărute, critica — mai îngăduitoare, cum e firesc, cu începătorii — și-a spus cuvîntul, deslușind virtualități, uneori chiar promițătoare vocații pe care timpul nu le-a infirmat, dar și contrafaceri. debuturi premature. nesemnificative. volume terne, aflate sub semnul caducității. Se observa. astfel, că nu puține din mm» cărțile de debut pe care editurile le pun în circulație se aseamănă așa de mult între ele încît nedumerirea asupra criteriilor care au dus la publicarea lor se justifică pe deplin. Observația se referea la volumele mediocre, a căror asemănare nu e, de bună seamă, de ordin tematic sau tipologic. Scrierile, nealimentate de o experiență umană, hăa- " ' vînd ce comunica, nu suscită interes, obosesc, sfîrșes'c prin a plictisi pe cititor printr-o exasperantă monotonie, care constituie de altfel nota lor comună. în acest sens, spiritul de discernămînt, rigoarea, exigența editorilor pot și merită să se vădească mai intens spre folosul literaturii autentice, scutită pe cît cu putință de impurități, de acea „pulbere a Istoriei literare" de care vorbea cîndva Tudor Vianu. NU este mai puțin a- devărat — și exemplele sînt destul de elocvente și din fericire deloc sporadice — că între tot mai numeroasele condeie scriitoricești ce se ivesc se pot distinge și talente veritabile care, fie în poezie, fie în proză, lasă să se deslușească anume fermenți de prospețime, indispensabili, meniți tocmai să asigure și să impulsioneze dezvoltarea ulterioară, neîntreruptă a literaturii. Asemenea cărți susceptibile examenului critic îngăduie să se întrevadă de pe acum, la o analiză atentă, fie și în germene, virtuți și resurse uneori impropriu sau insuficient valorificate, precum și, într-un plan mai general, un anume relief și o anume diversitate (în proza sau poezia de debut), atît sub aspectul conținutului sau al specificului, al manierelor și procedeelor folosite de un autor sau altul, cît și sub raport calitativ, valoric. Ne vom referi la două din ultimele debuturi în proză : „Soare sec" de Ioana Andreescu și „Aplauze" de Nicolae Krassovski.Povestirile reunite în volumul 
„Soare sec" al Ioanei Andreescu se subordonează în totalitatea lor unei structuri unitare, schițînd un univers uman ce resimte indirect, dar nu mai puțin dureros, ravagiile pustiitoare ale războiului. O lume cernită. împietrită în așteptarea unor vești ce nu mai vin de la cei plecați pe front, asupra căreia apasă inexorabil spectrul foametei și al bolilor, ca și povara unor inegalități și nedreptăți

Un ctitor al muzicii românești
Compozitorul George 

Stephănescu a fost unul 
dintre dotatii elevi ai 
lui Eduard IVachmann 
la Conservatorul din 
București : a debutat în 
lumea artistică cu un 
cor orchestrat, pe care 
l-a scris chiar pe băn
cile școlii. După termi
narea conservatorului își continuă studiile la 
Paris cu Ambroise Tho
mas și Francois Auber, 
Reber, Della 
maeștri de 
prestigiu în acea vre
me, și-și însușește cu 
seriozitate meșteșugul 
componistic. In 1872 
se reîntoarce în patrie 
șl în scurtă vreme este 
numit profesor de bel- 
canto la Conservatorul 
din capitala tării, unde 
educă timp de aproape 
40 de ani un mare nu
măr de elevi în spiritul 
unei muzici nobile și al unei estetici înainta
te. izvorîte din lumi
noasele sale idei uma
niste. Dar cea mai im
portantă realizare a sa 
a fost întemeierea Ope
rei române, în ciuda

Sedie.
mare

nepăsării cercurilor su
prapuse fată de tot 
ceea ce era legat 
de cultura poporului.

Privind în ansamblu 
activitatea muzicală a 
lui George Stephănescu 
trebuie să avem în ve- 
dere o fuziune convin
gătoare între aceea de 
animator pe de o parte și aceea de creator și 
interpret pe de altă 
parte. Cînd ne gîndim 
la Stephănescu anima
torul, nu putem să nu 
accentuăm munca sa 
desfășurată cu însufle
țit patriotism nu numai 
pentru înființarea Ope
rei Române, ci și pen
tru difuzarea creațiilor 
realizate de compozito
rii din generația sa și 
cei dinaintea sa. pre
cum și, în egală măsu
ră. a materialelor mu
zicologice din timpul 
acela In calitate de 
compozitor, el se în
scrie în romantismul 
muzical românesc. Spre 
deosebire de multi 
creatori din Europa a- 
parținînd ramurii mari 
a aceluiași curent des-

de Doru POPOVICI

făsurat în secolul tre
cut, el rămîne fidel as
pectelor luminoase ale 
acestei estetici si nu 
angoasei si tragismului 
exacerbat pe care le 
remarcăm în muzica

au-nată tn 1869, cînd 
torul ei era încă stu
dent la Paris. Deși tri
butară clasicilor și ro
manticilor, ea atrage a- 
tenția prin melodicita- 
teă senină și generoasă.LA ANIVERSAREA LUI GEORGE STEPHĂNESCU

post-tvagneriană. Acest 
fapt se explică în pri
mul rînd prin aceea că nu a pierdut legătura 
cu folclorul românesc, 
intuind atît în cîntecul 
popular cît șt în poe
zia populară 
tie tonică.
despre lume

De numele 
gă șt apariția.......................
fonii românești, termi-

o concep- 
echilibrată și viată, 
său se lea- 
primei sim-

orchestrația colorată, 
dar și prin motivele 
inspirate din folclor.

George Stephănescu 
este totodată creatorul 
muzicii^ instrumentale dt 
cameră. ..Sonata Dentru pian" (1863), „Octetul în sol major pentru coarde și suflători'* 
(1870), „Quartetul pentru coarde, flaut si pian" (1870), dovedind

un real simț al instru
mentației și proporții
lor formei — sînt pri
mele lucrări ample, e- 
voluate, ale muzicii 
noastre de carnetă, scri
se cu meșteșug solid, 
alimentat la cea mai 
bună tradiție europea
nă. Originalitatea nu 
prea mare a sonatelor, 
quartetelor sau octetu
lui de Stephănescu — 
influențate mai ales de 
Schumann — nu es
tompează totuși carac
terul meșteșugit al tra
valiului lor componis
tic. Cu Stephănescu 
muzica românească cîș- 
tigă forma mare, uni
versală, discursul logic, 
simfonic — chiar dacă 
ele nu sînt mînuite cu 
virtuozitate — opuse 
rapsodismului, cîștigă 
dialectica formei de so
nată. Stephănescu anti
cipează în mare parte 
realizările ulterioare ale 
unor Constantin Dimi- 
trescu — creatorul de 
drept al quartetului ro
mânesc — Eduard Cau- 
della. Paul Ciuntu. care 
la rîndul lor premerg

sociale („Cine știe.,.*", „Rana cu pline", „Socotind pe degete", „Sîngele verde", „Cu steaua") ; o lume con- strînsă a se cufunda în beznă pentru a evita dezlănțuirile apocaliptice ale bombardamentelor, petrecîndu-șl morții cu figurile înăsprite de greutăți, cu o stranie fixitate în priviri, semn al unei mari deznădejdi, dar și al unei imense sete de viață și de dreptate („Pătura neagră", „Avioa- ne-n tranșeu", „Puncte albe", „Ursitoarele", „Lădița cu luminări") ; o umanitate în suferință, năpăstuită de urgii, dar cu atît mai legată de propriile obiceiuri, tradiții și străvechi ritualuri. Iată ce închipuie în paginile cărții existenta dramatică a a- cestor oameni dintr-un sat de cîmpie — privită cu ochi limpezi și mai ades înlăcrimați, de o neîntinată candoare și puritate ai unui adolescent — într-un moment de mare cumpănă din anii celui de-al doilea flagel mondial. Autoarea cultivă cu predilecție o proză de notație, ale cărei trăsături distincte sînt sobrietatea și simplitatea. Se simte pe alocuri chiar influența prb-r zei lui Zaharia Stancu. stilul — unduirea
cronica
literară

unicitatea creației celui Ce avea să fie expresia 
cu adevărat universală 
a specificului national 
românesc: George E- 
nescu.
_ Sărbătorind persona- 

Georgelitatea lui George 
Stephănescu, de la a 
cărui naștere s-au îm
plinit 125 de ani. Opera 
română din Capitală a 
prezentat un spectacol 
festiv. Cu această oca
zie. „Simfonia în la ma
ior" a fost interpretată 
expresiv de orchestra 
operei sub conducerea 
lui Cornel Trăilescu ; în 
continuare, soliștii Eli- 
sabeta Neculce-Cartiș, 
Viorica Cortez-Guguia- 
nu. Elena Grigorescu, 
Ion Stoian, Nicolae 
Florei au redat la un 
înalt nivel artistic lie
durile compozitorului. 
In încheierea acestei 
emoționante manifestări 
a fost tălmăcit actul 
al Ill-lea din opera 
„Traviata" de Verdi — 
operă prezentată sub 
bagheta lui George 
Stephănescu în prima 
stagiune a Operei ro
mâne, în 1885,

Nu numai scurtă și simplitatea frazei, acele reluări bruște — ci și mișcările sufletești si reacțiile personajului (adolescent) fată de cele văzute si trăite ne amintesc de gîndu- rile Iui Darie din „Desculț". E drept, nu o dată, acea delicatețe pa care o vădește autoarea în conturarea stărilor sufletești adolescentine lasă unul ton duios, unei unde sentimentalism facil, care nu __ nimic comun cu emoția artistică. De asemenea, unele momente și situații de viață imaginate sînt reluate cîte- odată în forme aproape similare de la o povestire la alta, încît dimi-. ;i, nuează impresia de varietate a sub- ' stanței, de Inedit, înlesnind o oarecare monotonie.Scrierile lui Nicolae Krassovski îșl dezvăluie mai greu sensul, substratul ideatic. Ele încorporează siigestii din alte arte, familiare autorului, ce știe a mînul cu dezinvoltură si cu neîndoielnice calități — din păcate inegal, inoperant utilizate în prezentul volum — mijloacele prozei.Dincolo de artificiile formale, de frecventele alternări și răsturnări de planuri, aceste scrieri au un pronunțat substrat metaforic, nu o dată greu penetrabll. întotdeauna însă greu de reținut. Lumea vrăjită, tainică a adolescenței, anii fremătători ai tinereții se răsfrîng aevea. ca un miraj într-o învolburare de imagini și reverberații („Matei", „Joia, a doua oară cînd am văzut ultima diligentă", „Și un copac mai devreme"). Cel mai adesea însă, accelerînd ritmul alternărilor de planuri, pulve- rizînd identitatea, consistenta personajelor, autorul — fie sub seducția unor modele străine, fie din dorința de a se singulariza printr-o proză mai greu accesibilă — dă impresia că experimentează în gol. irosindu-si talentul, făcînd ilizibil textul, ce devine un fel de „bric-a-brac" eterogen. un amestec de replici și secvențe discontinue. Și e de neînțeles la un tînăr și talentat autor nu numai alunecarea aceasta într-o problematică vagă, minoră, cît si străduința, asiduitatea — demne de O cauză mai bună — de a complica situațiile imaginate pînă la ininteligibil, ignorînd legile interne ale prozei. O atare încercare e în primul rînd în dauna calităților autorului, care nu-și află astfel terenul prielnic de afirmare, dar și a cititorului, pe care și-l înstrăinează, rupînd voit orice punți de legătură cu el.
In această privință, felul în care marii noștri scriitori au înțeles să-si asume responsabilitatea meseriei de creator poate servi spre pildă oricărui tînăr debutant. Camll Petrescu spunea în acest sens, avînd conștiința clară a menirii scrisului său : „Eu sînt un om în lume care vrea să vadă și caută un mijloc de a comunica pe cît se poate mai fidel celorlalți ceea ce el vede pentru un cît mai bun control al lucrurilor văzute". Această prezentă, această participare activă a creatorului în lume se cuvine a o ilustra și produsul muncii sale: opera literară, menită tocmai a îmbogăți sensibilitatea morală a umanității. Creațiile durabile, rezistente la confruntarea cu timpul au izvorît întotdeauna din contactul profund cu viața al celui ce le-a zămislit, purtînd pecetea unei puternice frămîn- tări creatoare. Sursa lor inspiratoare a constitult-o mereu substanța inepuizabilă, extrem de complexă si variată a vieții. Cu atît mai mult într-o lume efervescentă, dinamică, creatoare de noi valo-i umane și sociale cum este societatea noastră de astăzi, scriitorului. încă de Ia începutul activității sale, îi incumbă o sporită responsabilitate : aceea de a se concentra și intui din interior, cu finețe si îndrăzneală. în modalități artistice diverse, amploarea mutațiilor și fenomenelor sociale actuale, de a surprinde ritmurile si dimensiunile inedite ale realității, explorînd straturi tot mai adînci ale conștiinței, exprimînd gîndurile șl aspirațiile semenilor săi, vibrînd cu intensitate în fața celor mai arzătoare probleme ale timpului, ale epocii noastre. în felul acesta capătă înalt ceea rilor lor săi.

loc de are

temei, se justifică intr-un grad 
opțiunea tînărului scriitor, a- de interpret al vieții, al gîndu- și sensibilității contemporanl-

Adrian ANGHELESCU
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OMUL FATĂ IN FAȚĂ CU EL INSUSI
cifre. Care ar fi avantajul ? Doar

de plan, apunea *1,

sau un semn sonorValdemar Ghețu — — intervine are un sens univocă. Ma- merge pe da . „poate"... —
Discuția se desfășura liniștit, fără contraziceri, pînă a venit vorba de ingeniozitate.— Cu directive juste — ne spunea un inginer — poți combate orice, afară de șablon. Dacă dai o directivă contra șabloanelor, cei care șl-o însușeac pot s-o aplice tot șablon.Pînă aci. de acord. Dar ce posibilități are omul de a fi înnoitor, în condițiile industriei moderne ? Inginerul Șerban Teodoru — care se ocupă de organizarea științifică a tehnologiei la Fabrica de mașinl-unelte și agregate din București — era de părere că factorul plăcere și talent are un rol de neînlocuit. Oponentul lui — un inginer priceput șl apreciat — socotea că specializarea reduce creația 

Ia ceea ce este comandat dinainte :— Există sarcini cantitative a» care depinde șl cîștigul. Aceste sarcini absorb cadrele cele mai bune. Cu «ni în urmă, cînd nu aveam o tehnicitate destul de înaltă, un inginer era plătit pentru mai orice . inovație,se pe per- faceres-

— Ar însemna că ceea ce se spune în cuvinte fi ar fi tradus în prescurtarea ?— Un cuvînt consilierul ing. foarte bogat, multiplu. Cifra e însă i șina e rudimentară în „gîndirea" ei, și nu. Omul umblă cu „stai să vezi", mașina însă îți scoate fișa de lucru, cu timpii gata calculați. E primul pas spre fișa care va transmite

Iul activitate. La început n-a fost cuvîntul, cum se spune, ci fapta, cum scrie Goethe în Faust. Chestiunea e dacă predăm cunoștințele întreținînd la elev sau student o stare activă, care îi mobilizează creativitatea, îl obligă să-și pună întrebări și să caute răspunsuri, dacă întreținem cu el un dialog viu sau ne bazăm pe însușirea pasivă. Să dau un exemplu foarte simplu. Nu v-a izbit oare faptul că în învățămîntul universitar, la noi și mai pretutindeni, profesorul își rezervă cursul — ... ......așa-zisa lecție magistrală de la catedră, ținută de mașinii direct indicații pentru a lucra, el sau de conferențiarii săi — pe cînd seminarul e atribuit asistenților ? De altfel, contribuie la această repartiție inegală și retribuția diferită.— Lecția pare însă a cuprinde efortul cel mal mare de elaborare.
pentru mai ori . fie ea minoră, consideră adesea drept cuvînt — fecționare sau parte din îndatoririle pectlvului. Sau să luăm cazul unui muncitor. Voi, tehnologii, prevedeți o anumită desfășurare a lucrului. Dacă omul din producție vine și arată o cale mai bună decît « voastră, asta înseamnă im- glicit că ați avut scăpări.>eci, nu vă place să-i recu-

Astăzi— 51 că o alta INTRE CREAȚIE

drept victima— Asta în perspectivă, adaugă inginerul Teodoru. Primul cîștig, imediat, e tipizarea. Din 11 000, unele piese seamănă între ele. Cînd Ie observi asemănările, constați că unele s-ar putea adapta, pentru a fi lucrate în serie. Sau, chiar fără adaptare,putea fi lucrate mai spornic prin gruparea lor într-un lot.— Vedeți, intervine din nou tov. Ghețu, unii înțeleg prin ingeniozitate doar concepția : îmi faci o mașină așa și așa... Cum o faci, e treaba ta, e o treabă de execuție. Or, și execuția e o treabă de creație, de găsire a optimului. Ob- servînd „rubedenia", dintre unele piese, în loc să le execuți doar pe măsură ce ai nevoie de ele pentru o mașină sau alta, le faci pe toate o dată. Dacă faci însă prea multe o dată, îți imobilizezi fonduri. Dacă însă execuți puține piese, pierzi bani cu schimbările pentru a trece de la un tip la altul. A găsi acest optim — nici prea mare, nici prea mic — e o treabă de ingeniozitate a programării.Munca de clasare la care 8-a înhămat inginerul Teodoru — și care e pe sfîrșite — îți evocă un Cuvier al fragmentelor de mașini, activitatea unul naturalist care și-a propus să claseze toate speciile animale existente pe pămînt. Lucrarea pieselor pe loturi, pe „familii", observarea asemănărilor dintre ele, găsirea unor soluții comune sau chiar tipizarea lor, pentru a li se reduce numărul la familii și clase bune pentru mai multe feluri de mașini, reprezintă un efort de șablonizare în cel mai bun sens al cuvîntului. E o muncă de clasare șl de formare a rutinei, a tiparelor necesare, o muncă grea.— îmi face plăcere, spune tov. Teodoru. E o muncă interesantă. Am făcut un cod propriu, a- daptat la necesitățile fabricii noastre. Există în lume mai multe coduri, dar acesta e al nostru, cel mai avantajos pentru specificul nostru.Privim schemele — șapte cifre, intersectate fiecare de alte zece cifre, cite șaptezeci de pătrățele, multiplicate apoi și ele, pînă la o îmbrățișare care cuprinde unsprezece mii de „chipuri" și lasă pătrățele libere pentru nenumărate alte mii — șl ne dăm tare ției) rate.Străbunii noștri îndepărtați aprindeau focul fre- cînd pietrele una de alta. Era o chestiune de talent. Unii aveau o adevărată măiestrie. Ne-am banalizat. Ne-am șablonizat. Folosim chibritul. Betele seamănă leit unul cu altul. Mintea însă, liberă de vechea îndeletnicire, bate înfrigurată la porțile galaxiilor

bliga să suporte cota parte de chel
tuieli, fie, poate, dar cînd mă gîn- 
dese la viata pe care mi-o creiaseră, 
cînd mă gîndesc la cheltuielile pe 
care le făceau mătusile mele (au o 
pensie de 1200 lei lunar) prin con
struirea unui cavou la Mănăstirea 
Cernica în valoare de 14 000 lei, prin 
diferite cadouri la Mănăstirea An- 
tim, precum și pentru alte „opere de 
binefacere", dar găsind că e bine ca 
cheltuielile casei să fie suportate 
numai de mine, cînd mă gîndesc, 
zic, la toate acestea, mă întreb dacă 
si astăzi cu tot articolul defăimător 
al tov. Paul Anghel nu ași proceda 
la fel.

Dar autorul n-a ținut si intre In 
fondul acestei probleme, să anali
zeze temeinic cauzele care au gene
rat această situație. De dragul sen
zaționalului s-a mulțumit cu unele 
cercetări superficiale și cu declara
țiile unor persoane mai mult sau 
mai puțin obiective (unele din ele 
interesate) iar pe mine a tinut să

Poșta ne-a adus două scrisori, ambele ecouri ale unui articol publicat în ziarul nostru — ancheta socială „Ingratitudine cu chitanță", apărută la 20 noiembrie 1968 sub semnătura lui Paul Anghel. Nu vom face o recapitulare amănunțită a articolului întrucît într-unul din cele două documente — adresa Procuraturii generale — se face o sinteză edificatoare. Vom spune doar că este vorba despre tratamentul barbar la care Gh. Panaitescu, inginer, le supune pe mama sa adoptivă si pe mătușa sa. Cercetînd cu competentă cazul, lucrătorii procuraturii au ajuns la concluziile pe care le dăm publicității.Ne facem datoria să publicăm și rîndurile primite de la ..eroul" articolului, inginerul Gh. Panaitescu. de la Uzinele „23 August", prea multe de comentat, nere față în fată a celor mente spune tot. Nu ne piedica însă să relevăm din 20 noiembrie, care pentru orice om cu gîndire și cu sentimente normale ar fi constituit un prilej de scrutare autocritică a conștiinței, a fost pentru Rodica și Gh. Panaitescu doar prilejul de a porni la alte acțiuni reprobabile. Acestea au fost concluziile pe care le-au tras. ei. îi supunem judecății opiniei publice, punînd totodată faptele în atenția forurilor competente din Ministerul Justiției și din Ministerul învăță- mîntului (întrucît Rodica Panaitescu se ocupă de educarea copiilor).SCRISOAREA LUI GH. PANAITESCU. (Din motive de spațiu tipografic. nu o putem publica integral ; nici un argument al semnatarului nu a fost însă lăsat deoparte. Ortografia aparține lui Gh. P.) :„Consider ca nedrept și în parte lipsit de adevăr, cele prezentate în 
acest articol. Consider că articolul 
s-a întocmit pe baza unor cercetări 
superficiale și chiar tendențioase.

Pentru restabilirea adevărului și a reputației mele și a soției mele, 
care au fost grav știrbite, voi relata 
mai jos, unele aspecte din viața mea 
și a legăturilor cu cele două doam
ne. (surori ale mamei mele), legături 
care constituie fondul articolului 
amintit.(Urmează istoricul adoptării —■ N. R). ț ....

După terminarea facultății mi-am 
găsit o cameră în oraș unde am 
locuit pînă în noiembrie 1966. In 
urma demersurilor făcute la între
prinderea unde lucram am obținut 
locuință. Este necesar să precizez 
că ar fi fost mai ușor să obțin o 
locuință mai mică, în care să mă 
simt singur. Am insistat însă pen
tru obținerea unui apartament mai 
mare în care să aduc și pe mama 
adoptivă și pe sora ei cu care locuia, 
asigurîndu-le și lor în felul acesta o viață liniștită, cu condiții civilizate... (sublinierea noastră).

Chiar de la mutare în noua locu
ință, mama adoptivă și-a schimbat 
comportarea. Ea și mătușa mea s-au 
instalat 
bile, cu 
ajuns o 
suit în 
numai de suportat cheltuielile casei 
(chirie, întreținere etc.).(Urmează versiunea lui supra vieții în familie. —

Am ajuns eu ca obținută de mine, să fiu înghe
suit cu soția mea, într-un spațiu de 
12 mp fără a avea unde-mi pune 
lucrurile (iar d-lor în 30 mp cu ca
mere separate), dar bun să plătesc 
singur toate cheltuielile casei (chirie, 
întreținere etc.).

Poate că a fost o greșeală că le-am 
acționat în judecată pentru a le o-

insulte
Boțului, tinerii căsătoriți considering, du-se incomodați de prezenta mamei și sorei acesteia, astfel că înce- pînd din luna august 1967 se dezlănțuie o campanie de șicanare greu da redat, materializată pringrave, amenințări șl loviri, culml- nînd cu actul din 13 septembrie 1967, cînd cele două persoane în vîrstă sînt alungate de la domiciliu și reprimite numai la intervenția organelor procuraturii (s. n.).Soții Panaitescu sînt însă hotărît! să continue acțiunile de șicanare a mamei și a lui Petre Maria si la data de 7 decembrie 1967 le acționează în judecată cerînd instanței obligarea la plata sumei de 3 370 lei. - reprezentînd cote de contribuție la cheltuielile efectuate în perioada 1. I. 1966—31. X. 1967. Pîrîtele sa văd silite să facă cerere reconven- tională și să pretindă, la rîndul lor, sume ce reprezintă îngrijire (masă, spălat, călcat, curățenie), iar tribunalul apreciind, admite cererea re- conventlonală. obligînd pe reclaman- ■ tul pîrît Ia plata sumei de 5 100 lei, din care — prin compensație — să fie achitate sumele datorate pentru chirie de pîrîte.Calitatea de parte în procesul penal și civil sporește caracterul impulsiv al soților Panaitescu care continuă șicanele, lucrurile luînd un ■ caracter din ceDin discuțiile Maria. Soreanu gașpare Estera,Gh.. colocatari ai aceluiași palier, a rezultat că soții Panaitescu șl în special Rodica Panaitescu insultă și amenință continuu pe petiționară și pe sora acesteia, adresîndu-le cuvinte ce nu pot fi reproduse (s. n.) șl recurg la diferite șicane cu scopul vădit de a le aduce în situația de a părăsi apartamentul singuri.Starea de lucruri timp, prin stridenta pe ceilalți locatari ai fel s-a luat măsuratetul asociației de locatari, prin președintele ' Cornel Seretenn, să se e- ducă la cunoștința Comitetului Executiv al Consiliului Popular al sectorului 4, și să se ceară luarea unor măsuri de aplanare. Fiind invitat în fața Consiliului Popular, Panaitescu Gh. nu s-a prezentat.în ziua de 23 aprilie 1968 Panaitescu Elena a fost lovită, insultată și amenințată de către soții Panaitescu Gh. și Rodica (s. n.) lovirea fiind atestată prin certificatul medical eliberat de către Serviciul Medico-Legal cu nr. 3 467/1968. prejurare ce a determinat-o pe titionară să-1 cheme în judecată nală.Din ansamblul Investigațiilorcute se confirmă în totul rezultatul anchetei întreprinse de către redao- ția ziarului „Scînteia" șl justețea concluziilor trase în legătură cu profilul moral al numitului Panaitescu Gh. (s. n.).Analiza _ ____.principala cauză a menținerii continuei stări constituie sub același acoperămînt. In consecință. s-a cerut Consiliului Popular al sectorului 4 — Comitetul Executiv. ca, în limitele posibilităților existente, să ofere părților o suprafață de locuit legală, la adrese diferite. apartamentul deținut actualmente urmînd a fi repartizat unei alte familii.Cu privire la amenințările de soții Panaitescu legală de urmat care de altfel care face obiectul dosarului penal nr. 5 592/1968 aflat ne rolul Judecătoriei sectorului 4".Acesta este răspunsul Procuraturii generale. Organele în drept urmează să se pronunțe.

Șl TIPARE

g
licit că ați avut sc" •eci, nu vă place să-i 1 noașteți inovația.— Dacă ar fi cum dumneata, n-am avea ; inovatori, a răspuns doru. Cît despre cîștig, vreau să-1 subapreciez, dar _______________mulente ale sufletului, între oare plăcerea nu • ultimul. Dumneata mergi la pescuit ?— Merg.— Și de ce pes-cuiești ? Numai pentru pește TCau îți face șl plăcere ?— Mă rog, asta-i o ocupație din timpul liber.— Cu atît mai mult — a conchis Teodoru — putem presupune că măcar o parte a oamenilor au plăcere în ocupația principală a vieții lor, căreia i s-au consacrat.Ne-am amestecat în discuție, amintind studiile moderne despre motivație. Studiile de organizare științifică evidențiază cazuri cînd oamenii preferă un cîștig mai mic, în schimbul unei munci pe care o consideră mai interesantă. Nu mai ușoară, ci invers, mai grea, dar care Ie solicită mai intens capacitățile creatoare.— Nu contest asta) Citeam însă deunăzi Newton. Las deoparte n-avea, I ‘ __________ _______________ tinstrumentele lui erau * la îndemînă oricărui’ om cu venituri mijlocii. Azi, cercetarea științifică a ______ __ _______ „luat amploare. Descoperirile sînt planificate cu grupă de seminar și am constatat că discuția nu jnult Jnainte și cu^un buget respectabil. Ele aparțin numai că nu slăbește disciplina, ci o încheagă, îi dă conținut, o ancorează în jurul problemelor de cunoaștere științifică, deșteaptă interesul creator.— Ce înseamnă creativitatea ?— E o întreagă poveste, dar ea începe cu încercarea unei soluții noi, impusă de o situație nouă, sau de posibilități pe care unii nu le-au observat, din cauza rutinei. O condiție de bază a creativității este flexibilitatea gîndirii, opusă rigidității.— Ați putea da un exemplu de rigiditate ?— O găină încearcă să treacă prin gaura unui gard. Nu încape, dar ea, în loc să ocolească, să caute altă soluție, încearcă de opt-zgce ori la rînd să treat^prin., aceeași gaură, deși e evident... .nginer susținea deunăzi că nu orice muncă permite ingeniozitate. Ce părere aveți ?— Cred că în orice muncă poți fii ingenios.— Cum rămîne cu munci tipizate, în genul celei de pe bandă, care cer repetarea unei operații?— E o formă de trecere spre automatizare. Șablonul și rutina sînt necesare pentru a ne feri de a „crea" mereu un lucru gata creat: tabla lui Pi- tagora o știm pe din afară, ca să nu mai stăm de fiecare dată să socotim fiecare înmulțire. Șablo- nizarea. serierea unor munci sînt începutul eliberării de acele munci: omul care execută toate cu brațul lui, înlocuit de mașină, redevine omul creator care concepe mașina. Gîndirea omenească are o imensă calitate, care poate fi și cusurul ei: adaptabilitatea. Omul se adaptează ; pusă în anumite situații care cer șablon, gîndirea se poate „prosti". Unii înțeleg greșit, că am nega rolul memoriei, al cunoștințelor. Nu poți crea fără asociații, fără să cunoști materia în care lucrezi. Totul e să nu fii „creator" acolo unde e vorba de probleme gata rezolvate după un tipar simplu și verificat — și să nu aplici tipare acolo unde ți se cere creație reală.O concretizare frumoasă o rolului creator al „șablonului" industrial ne-a dat-o, la fabrica de ma- șini-unelte, inginerul Șerban Teodoru.— Vă rog să-mi dați voie să ies puțin din domeniul abstracțiunilor. O mașină produsă de fabrica noastră — să zicem AF 125 — cîntărește cam 35 de tone. Un strung de mari dimensiuni e alcătuit din circa 1400 piese specifice. Vă închipuiți cîtă muncă e necesară, dacă planul nostru pe 1969 cuprinde 11 000 piese diferite una de alta : asta înseamnă 11 000 individualități, unsprezece mii de modalități diferite în atacarea metalului. Acum lucrăm la un sistem de codificare a acestor piese : din șapte cifre, să le alcătuiești „portretul". Primele trei cifre s-ar referi la forma piesei, a patra Ia dimensiuni, a cincea la material și tratamente. a șasea la precizie, a șaptea la prelucrări.

spui atîția Teo- , nu
el se îmbină cu stl- — Pare, adesea și este. Dar tehnica de azi oferă televizoare, plăci, benzi de magnetofon ; chiar fă- cind abstracție de mijloacele audio-vizuale mai moderne. nu e o noutate că un manual bun poate suplini un curs mediocru. Nu vreau să neg farmecul personal al unor mari profesori — de altminteri, cazuri mai rare — improvizînd cursuri strălucite. pe care le asculți de- lectîndu-te. Dar • fapt că seminarul este un teritoriu mai Important de formare a creativității : seminarul, unde discuți cu studentul, îl întrebi și te întreabă. Există profesori — mai ales în liceu — care se tem de elevul ce pune întrebări. Tendința este de a-i frîna curiozitatea ; în cazuri cînd profesorul nu are la îndemînă un răspuns i- mediat, caută să-și ascundă lacuna.■— Sînteți și dumneavoastră profesor. Cum procedați ?— Pentru un psiholog de meserie, mi se parea recunoscut preopinentul’ ____________ „________„__ __________ ,cartea lui Vavilov despre că problema nu e dificilă. Nimeni pe lume nuLas deoparte faptul că fizicianul englez știe totul. Dacă se întîmplă să nu cunosc o pro- la vremea lui, probleme ale traiului; dar blemă, nu mă feresc să spun, să promit un răspunsulterior. Uneori, amin intenționat răspunsul, pentru a stimula discuția colectivă. Mi-am format ospecialistului încadrat strict— Insă trebuie să recunoști — a replicat ing. Teodoru — că, în condiții perfect asemănătoare, unul îți vine cu o soluție ingenioasă, pe cînd altul nu găsește nimic. Specializarea de carevorbești, într-un fel ne silește să fim creatori. La fabrica noastră de pildă, cam 40 la sută din producție merge pentru export. Trebuie să înfruptăm pe piața mondială competiția unor mașini excelente. Doar n-o să negi că, în condițiile acelorași obligații, dumneata — chiar dacă în păreri ești uneori mai sceptic — în practică găsești adesea «oluții maț. ingenioase decît .«iții. De ce ? ... ■ că nd se poâțp. pe acolo.-Asta-i altă problemă, a răspuns interlocutorul. —Un inginer susține:

'p •

E vorba de psihologie, de aptitudini și... mă rog, da, ?i de plăcere. Dar, repet, ține de psihologie.Expediați astfel în domeniul psihologiei, î-am sărut o consultație profesorului universitar Alexandru Roșea. Conducătorul institutului nostru, de psihologie a consacrat cîțiva ani rodnici tocmai •cestei probleme — creativitatea.-Am încheiat recent o anchetă, ne-a răspuns. r. ... ..... .. — . matematl-,.creativi aiprof. Roșea, dusă între studenți, 40 de eleni și 30 de fizicieni, dintre cei mai țării noastre.— Ce au dovedit rezultatele T— Fără a nega că e vorba de oameni__________deasupra mediei, mi s-a impus ideea că aptitudinile în profesie nu aveau un caracter de predestinare.cu calitățiOamenii aceștia ar fi reușit poate și în alte profesii : nu s-au născut matematicieni sau fizicieni ; In Orice caz, s-au format astfel, au devenit creatori datorită împrejurărilor vieții și învățămîntului.— Cum se poate demonstra asta ?— Din răspunsurile matematicienilor, de pildă, reiese că doar o cincime dintre ei au fost preocupați de matematică de-a lungul întregii perioade școlare. Abia în ultimele clase de liceu — iar în 12,50 la sută din cazuri, abia în universitate — s-a închegat un interes specific. Sub ce influență ? 30 la sută indică influenta profesorului de matematică, 15 la sută îi alătură acestuia familia, alți 
se referă doar la familie.— Ce concluzii se desprind de aici T— Cu orice practician al producției vorbă, el va evidenția creativitatea ca Mpitală a progresului. Concluzia principală este că această calitate se formează mai ales în procesul 
de Invățămint. Aici ne înfruntă o problemă uriașă a societății moderne, aș zice o bifurcare de posibilități. Pe de-o parte, învățămîntul pus la îndemînă tuturor difuzează cunoștințele științifice. Pe de alta Insă, secole de-a rîndul învățămîntul a fost dominat de multe practici care uniformizau. Omul însă învață bine ceea ce învață nu pasiv, ci prin propria

12,5 Ia sutăați sta de o problemă

seama că și munca cea mai aridă de documen- și clasare (o adevărată arhivistică a produc- se poate intersecta cu suflul creației adevă*

Cu multă vreme în urmă am publicat într-o revistă literară de foarte mare tiraj următoarele versuri:Vînd butelie de aragazCrelonul meu „Hardmuth dol“ S-«-ncrucișat cu o gumă „Elefant",La nouă luni creionul meu Sărmanu’ de el a zămislit,Prin cezariană, doi gemeni. Romulus și Remus?înșelați profund.T și pe 9 total: 16Sau poate chiar mai mult.

artist înnăscut, fii criticul meu.Am acceptat. A tras pe o pînză de azbest 18 linii frînte, dar puțin în blă, 13,08 linii cu o nuanță mai puțin perpendiculară și m-a întrebat:— Ce părere ai? Am reușit să scot în evidență calificarea înaltă a bravului furnalist de la oțelăria Siemens-Martin ?— Excelentă viziune!
Pa
va
Pe

Gazda mea, o adeptă a „Mioriței", după ce mi-a citit opera, neajutată de nimeni, a scos în curte toate lucrurile mele personale și m-a rugat să nu mai dau pe la ea nici măcar de lă- sata-secului. A pus un lacăt la ușa bucătăriei unde ținea butelia de aragaz.Chiar în ziua aia m-a scos din încurcătură un tî- năr chel, care încerca de cîțiva ani să intre la „Bele- arte" și nu reușea din cau
za absenței podoabei capi-' lare. Cel puțin așa susținea el. M-a luat la el în gazdă. Bucurîndu-se de o situație materială mai bună, nu mi-a pretins nici chirie. Avea multă încredere în talentul meu. Opera mea îi era de căpătîi.— O singură pretenție am 
la tine, mi-a zis el. Ești un

Nu avem Simpla pu- două docu- putem îm- că articolul

PE URMELE
UNEI ANCHETE

SOCIALE în ce mai violent, purtate cu Răileanu Jeni, Ion Maria, Dl- Ignat Estera și Ivan .

în camerele mari conforta- 
puteri depline, iar eu am 
cantitate neglijabilă. înghe- 

camera cea mai mică, bun

Gh. P. a- 
N. R.).
în casa

Sergiu FARCAJAN

chiunos. Iți voi trimite o invitație.Părerea mea sinceră a- supra evoluției acestui talent era îndoielnică. Avea linii de tot felul, și frînte și drepte, și paralele, se simțea la el și o înclinație spre linia ușor curbată și, mai ales, avea siguranță în mînuirea flowmasterului de la dreapta spre stînga. N-avea însă deloc imaginație în alegerea explicațiilor

la Gambrinus. Iți o surpriză foarte Vei fi martorul meu succes..."M-am dus. M-anat chiar de la ușă:— De cînd n-ai mai fost pe aici, pe la Gambrinus?— Dinainte de a fi închis pentru renovare.— Deci ești în temă cu opera mea?— Care operă?— Eu am închis restau-

voi face plăcută, mareluiîntîmpi-
— Prietene, iartă-mă, dar eu întotdeauna am fost sincer. Vopsirea și zugrăvirea asta ar fi putut s-o facă și soră-mea. Și poate mai bine...— Te rog, nu te grăbi. Imediat vei aplauda opera mea.A fost oprit din explicații de o femeie de servici care i-a spus la ureche: „Ce facem, n-avem apă la bucătărie"? „Du-te la bu-

PĂTRATUL ISOSCEL

Spargi niște tipare. Niște scheme. La dracu cu șablonarzii! Pînă la tine furna- liștii lucrau la furnale, iar oțelarii în oțelării. Știi cum să-ți intitulezi lucrarea pen- itru a-i deruta și mai mult pe realiști? „Dan Coe — pe tușe" sau și mai derutant „Moartea prematură a negustorului de pene de cauciuc sintetic".M-am mutat și ceastă gazdă. Nu în urma unor neînțelegeri re. îmi fura din cafea și-mi purta ciorapii. La despărțire mi-a spus :— Totuși, te voi chema la vernisaj. Nu sînt ran-
de la a-creatoa-

foileton de Nicuță TÂNASE

operelor sale. 32 de jumătăți de cerc întretăiate de 9 tangente și 11 patrate le intitula banal: „Educatoarea grădiniței de copii din sectorul II“. Și ce succes ăr fi avut opera lui dacă ar fi intitulat-o, să zicem, „Iată cum a dispărut din recuzita teatrului craniul lui Yorik".Așadar, nu credeam în.ta- lentul lui, mai ales după ce-am aflat că-și comandase perucă. Vremea însă s-a scurs, așa cum are ea obiceiul să se scurgă, și iată că într-o zi am primit o invitație: „Dragul meu, dacă nu te inoportunez vino joi

rantul. L-am închis pentru a-mi pregăti marele meu succes. Marele meu tablou!— Care tablou, nu văd nimic în afară de faptul că a fost renovat. Zugrăvit, vopsit...— Puțină răbdare. Servești o bere, niște cren- vurști 1 Nu la masa asta, că aici o să plouă. Să ne așezăm aici.Cînd mi-a spus să ocolim acea masă, mi-am dat seama că prietenul meu făcuse progrese în. materie de imaginație. Cum dracu să plouă într-un restaurant a- bia renovat? Mai ales că a- fară era timp frumos.

cătărie. Stai. Cheamă-1 pe responsabil!".A venit responsabilul și între prietenul meu și el s-a purtat următorul dialog :— Nu se mai poate amina puțin? Trebuie să-mi sosească familia și alți cîțiva prieteni.— Imposibil. N-avem apă nici pentru bere, darmite pentru mîncarea care trebuie să fie gata la orele...— Bine. Te însărcinez pe dumneata cu... Poftim foarfecă. Tai panglica și deschizi robinetul. (Apoi către mine). Colega, a sosit momentul solemn. Privește 1

Am privit. Pentru un neinițiat spectacolul era banal. Dăduse drumul la apă pe conducta nereparată înainte de renovare și pereții au început să se coșcovească sub ochii noștri.. — Ce zici de pata din tavan care se lățește, care prinde forma unei caracatițe izgonită de părinții ei ? Chiar așa voi intitula a- ceastă lucrare : „Izgonirea caracatiței orfane".Pe peretele din dreapta a apărut o altă pată, puțin mai mică decît cea din tavan, dar cu perspective de creștere.— La tabloul ăsta al găsit titlul ?— Da. Vezi linia aia ca o roată cu o spiță în plus care se prelungește înspre nord-vestul peretelui ? Ea mă inspiră la titlu. Se va denumi : „Ajutorul pilotului de încercare" sau „Pătratul isoscel".Rînd pe rînd, ml-a explicat toate operele sale a- părute, după deschiderea robinetului, pe pereți și pe plafon.L-am felicitat și i-am u- rat vizitatori cît mai mulți. Ne-am despărțit.înainte de încheiere am să explic celor care n-au înțeles mai nimic din toată povestea asta. Prietenul meu, depășind crima fază a picturii sale non-non-non- figurative, studiază noile posibilități pe care i le oferă instalația de apă defectă. Dar repararea ei este programată pentru anul noroc a nul meu să-și realizeze o- pera capitală :Pătratul isoscel.

mă cunoască doar asa ca să nu-mi 
scrie articolul fără să spună că sînt 
„un băiat bun, bine educat". (...)

Fără a vă mai răpi din timp, lun
gind prea mult memoriul meu, în
chei rugîndu-vă a dispune o cerce
tare temeinică, care fără îndoială 
va conduce la reabilitarea mea și a 
soției mele, pentru că, cu toată o- 
biectivitatea, nu sînt cel prezentat 
de tov. Paul Anghel și nu mă pot 
recunoaște în articolul semnat de 
dînsul. Țin să precizez că afirmația 
că soția mea ar avea o comportare 
șFdimbaj 'necorespunzător, care nu 
sînt model pentru copiii pe care-i are ca elevi, este complet gratuită 
și în acest sens rog să se ceară re
lații de la direcțiunea școlii nr. 21 
și de la colegele ei profesoare, asu
pra felului cum înțelege să-și înde
plinească rolul de educatoare.

După ce veți întreprinde cercetă
rile solicitate și se va stabili că rea
litatea nu este cea din articolul 
menționat, rog să luați măsuri pen
tru rectificare".ADRESA PROCURATURII GENERALE :„Prin actul de adopțiune nr. 355 din 1. IX. 1949. Panaitescu Elena, în vîrstă de 65 de ani. a adoptat pe fiul sorei sale. Panaitescu Gh.. care la acea dată avea vîrsta de 14 ani și absolvise 6 clase elementare. De la acea dată, cu posibilitățile materiale ce le avea, petiționara i-a acordat tot sprijinul material și moral, raporturile dintre ei fiind o perioadă de timp normale ; ulterior Panaitescu Gh. a obținut diploma de inginer și a fost încadrat pe rînd la mai multe unități cu profil industrial.In anul 1965. avînd funcția de inginer la Institutul de Proieotări pentru Industria Alimentară, el a solicitat locuință șl în luna ianuarie 1966 i s-a repartizat un apartament compus din trei camere și dependințe în str. Barajul Dunării nr. 4, bloc M. 38, unde s-a mutat împreună cu petiționara și sora acesteia. Petre Maria, în vîrstă de 70 de ani. (I s-au repartizat trei camere exclusiv pentru motivul că s-a cele două bătrîne ; singur, tinut cel mult o garsonieră.In luna noiembrie 1966,cu o cunoaște pe actuala soție, profesoară la școala de 8 ani nr. 21. șl în vara anului 1967 se căsătorește cu ea. Odată mutată în apartamentul comun, Panaitescu Rodica exercită o înrîurire nefastă asupra

si de a-i lăsaperpetuată în ei, a deranjat blocului si ast- de către corni-»

îm- pe- pe-
fă-

viitor. Mare avut priete-

mutat cu ar fi ob- — N. R.). Panaites-

materialului a relevat căde tensiune între părți, o faptul că aceștia locuieso

lovirile, insultele șl care se fac vinovat! Gh. și Rodica. calea este cea a judecății, se și desfășoară șl

P. conf. V PÎRVU
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al unor imense valori
Inamicul invizibil

de acad. Alice SĂVULESCU

BIOLOGIA MICROORGANISMELOR

micorizele sporesc 
producția agrosilvică

ds prof. B. BOULLARDFacultatea de științe — Rouen (Franța)

în sfera aplicațiilor practice

de vaccinuri

menea cazuri are loc o blocare

Antibioticele

vor „revoluționa11 zootehnia ?

fie că sînt sînt foarte ciupercilor.

de au nu deInstitutului Săvulescu" cercetările prezent au
Săvu- rezis- și a atacul

de biologie din București, desfășurate permis o mai

de prof. P. De ȘOMERUniversitatea din Louvain (Belgia)

.... de prof. dr. Otto WESTPHAL ; • Ș director al Institutului de imunobiologie „Max Planck" din Freiburg (R. F. a Germaniei)

Ciupercile ne sînt cunoscute mal ales prin formele lor vizibile la suprafață — pălăria, tulpina — dar acestea răsar din filamentele fine ce se întind în pămînt sau în stratul de frunze ce le acoperă. Uneori, aceste fine ramificații reprezintă formații atît de subțiri, îneît nici ochiul celui mai experimentat specialist nu le poate distinge. Acest sector al lumii microscopice este studiat de microbiologia solului, preocupată și de cercetarea altor asemenea organisme și formațiuni infime, ca protozoarele, nematodele, bacteriile și actinomi- cetele. Ea urmărește creșterea filamentelor, le investighează și trage concluzii utile teoretice și practice.Astfel, cînd s-a descoperit că rădăcinile a numeroase specii de plante intră în asociație cu asemenea componenți filamentoși ai ciupercilor, s-a născut și noțiunea de „ciuperci asociate" sau „micorize". în fapt, aceste ansambluri mai mult sau mai puțin intime din sol, care, fie că rămîn la suprafața rădăcinilor, ca un fel de teacă, ' fie că înglobează cîteva straturi de ■celule corticate, realizînd cu aces- tea relații intracelulare — chiar dacă nu sînt decît periferice — s-au dovedit , a fi deosebit de utile pentru viața celor mai diferite soiuri de plante.Ele asigură absorbția mai bună de către gazdă a substanțelor solubile (ba chiar și a celor mai puțin
Diversificarea gamei

7

Există mii de specii bacteriene înrudite — enterobacteriile — dintre care multe producătoare de boli : bacilii tifici, papatifici, disenterici. Deși foarte numeroși, acești bacili pot fi identificați cu ajutorul unor seruri, în contact cu care dau reacții specifice. Asemenea „teste serologice" se efectuează azi în mod curent în multe clinici din lume, deoarece creșterea traficului mondial — mai ales a comunicațiilor aeriene' — face ca unii germeni, limitați pînă mai ieri doar la anumite regiuni ale globului, să se răspîndească acum rapid și în alte zone, mult mai întinse. Detectarea lor rapidă este,, desigur, de cea mai mare importanță pentru medicina contemporană.Cercetările recente au indicat că deosebirile serologice dintre aceste bacterii se datorează anumitor substanțe chimice existente pe pereții lor celulari, denumite poliza- haride (constituite din mai multe zaharuri diferite), si care au putut fi izolate institutul în ultimii Institutul ,.Statens penhaga, mai multe sute de specii de enterobacterii, constatîndu-se că aceste polizaharide diferă de la o specie la alta. Aceasta explică atît numeroasele caracteristici serologice ale acestor bacterii, cît și diversitatea reacțiilor substanțelor de apărare (serurile imune) care se formează în organismul animalelor superioare și al omului în cazul unor infecții acute sau al vaccinării. Cercetările au deschis calea și pentru elaborarea unor vaccinuri moderne (sintetice) împotriva infecțiilor gastro-intestinale provocate pe această cale, precum și pentru elucidarea întrebării : de ce anumite bacterii sînt puternic patogene pentru om și animale, iar altele de loc.Studiul mutațiilor bacteriene a arătat, pe de altă parte, că în ase-

și analizate. Numai la nostru au fost analizate 10 ani, în colaborare cu Pasteur din Paris și Seruminstitut" din Co-

Virusurile și protecția

de dr. V. VALENȚAInstitutul de virologie al Academiei de Științe Cehoslovace— Bratislava
Bolile de tipul clorozelor, ca a- celea care provoacă îngălbenirea și ofilirea plantelor. împiedică formarea fructelor și semințelor cauzează pierderi însemnate agriculturii. Anumite particularități ale manifestării lor prezintă însă un interes deosebit și pentru studiul biologic în general, așa cum sînt unele fenomene de aberație morfologică pronunțată (de exemplu transformarea florilor în frunze). Aceasta sugerează că în plantele 

solubile) din sol, protejarea rădăcinilor împotriva unor agenți patogeni, creșterea rezistentei puiețl- lor la condiții climaterice potrivnice.De asemenea, micorizele contribuie și la mai buna germinare a semințelor unor familii de plante superioare, la tuberizarea cartofilor, înflorirea anumitor umbeli- fere și chiar a unor cereale, la creșterea orhideelor ; de ele depind adeseori în mod decisiv vigoarea și productivitatea arborilor fructiferi.Sînt doar cîteva dintre influențele binefăcătoare ale acestor asocieri ale ciupercilor cu țesuturile rădăcinilor diferitelor plante. Cercetătorii științifici de specialitate au relevat pînă acum însemnătatea deosebită a acestor influențe utile, dar este cazul ca acest mic domeniu al biologiei, de mare perspectivă (deși prezintă încă multe aspecte necunoscute sau insuficient aprofundate) să formeze obiectul unor studii mai concrete, menite să ducă la aplicări practice pe scară largă. Silvicultorii s-au și arătat receptivi în privința „mi- corizării". Personal, cred că și a- gronomii și agricultorii o vor accepta într-un viitor apropiat. Este, deci, de datoria oamenilor de știință de a populariza cit mai mult rezultatele obținute în acest sector atît de important sub aspect științific șl economic.

a enzimelor răspunzătoare de biosin- teza polizaharidelor specifice, ceea ce face ca bacteriile să-și piardă particularitățile serologice și puterea patogenă. S-au analizat asemenea mutații și s-a văzut — pentru prima oară — care este modul de biosinteză a structurilor speciale prin care bacteriile devin, pe de o parte identificabile, iar pe de alta producătoare de boli. Aceste cercetări au indicat și calea pentru producerea unor antibiotice noi, în stare să intervină în biosinteză polizaharidelor bacteriene.Pe aceeași linie .se înscriu și cercetările menite să clarifice dacă efectele toxice ale unor bacterii sînt legate de o anumită structură chimică. Bacteriile de tipul bacilu- lui tific produc unele substanțe toxice — endotoxine — răspunzătoare de simptomele bolilor tifice. Aceste substanțe au fost izolate pentru prima oară în anii 1931—1932, la București,. în formă purificată, de către microbiologul român dr. Lidia Mesrobeanu. și specialistul francez dr. Andră Boivin. Prin injectarea intravenoasă a unei cantități care reprezintă a zecea milionime dintr-un microgram, se pot produce la om artificial febră și reacții imunologice de apărare împotriva infecției. La institutul nostru s-ă demonstrat recent, cu ajutorul unor astfel de mutații bacteriene, că efectele en- dotoxinei depind de o anumită substanță bacteriană grasă, care intră în compoziția acestora — așa-nu- mitul „lipoid A" — aflată în legătură cu polizaharidul specific de pe suprafața celulei bacteriene, a cărei eliberare determină, în caz de infecție, cunoscutele simptome tifice. în prezent, în institutul nostru se lucrează, la analiza chimică și eventuala sinteză a acestui lipoid A. S-ar putea ca rezultatele acestor cercetări să ofere noi mijloace de combatere a bolilor produse de enterobacterii.

bolnave se petrec unele schimbări profunde, ce afectează înseși substanțele care reglează . procesele de creștere. Cu toate ; a- cestea,- specialiștii . în fiziologia plantelor, cărora le revine în mod direct efectuarea cercetărilor, nu au abordat încă cu suficientă insistentă aceste fenomene.Drept urmare. în institutul nostru am inițiat, în ultimii ani, o serie de cercetări amănunțite privind așa-

'zisele „virusuri" de tipul clorozelor. Și, date fiind “amploarea do- meniului, interesul larg pe care îl poate prezenta pentru agricultura diferitelor țări, noi am realizat, în acest domeniu, o fructuoasă colaborare cu laboratorul de specialitate al „TraianAstfel, pînă în bună cunoaștere a domeniului, prilejuind unele corectări ale vechilor date și concepții existente în legătură cu bolile de tipul clorozelor. S-a constatat, în acest mod. că o caracteristică importantă a a- cestora rezidă în faptul că agenții

De ce adăugarea unei mici cantități de antibiotice în hrana animalelor stimulează creșterea în greutate a acestora ? Cercetările din ultimii ani ne-au condus insistent spre o asemenea întrebare. în laboratoarele universității noastre noi studiem rolul microorganismelor care, în mod normal, sînt prezente în intestinul animalului și al omului. în cercetările și . experiențele inițiate am folosit ca ani- male-test puii de găină și am observat că rațiile alimentare „tratate" cu antibiotice își exercită rolul lor ;de stimulator al creșterii în greutate într-o perioadă limitată de timp (de 5—8 zile) de la ieșirea din ou. Puii din aceeași oerioadă, hrăniți fără antibiotice, au prezentat o creștere în greutate mult mai slabă și mai lentă, concomitent cu o subțiere a peretului intestinal, o dată cu diminuarea proceselor de absorbție. Imediat ce le-am administrat și lor hrană cu antibiotice, fenomenele amintite au dispărut. Aceste observații ne-au condus la concluzia că și puii considerați normali suferă de o infecție micro- biană, ce-i drept nu prea severă, dar care duce la scăderea absorbției și a utilizării hranei ingerate.Determinarea tipului de microorganism responsabil de acest efect și a mecanismelor lui de acțiune' nu s-a putut face decît cu animale ținute în condiții de strictă sterilitate și oprite de la procesele de reproducere. Aceasta s-a putut realiza, prin ținerea cîtorva exemplare în izolatoare speciale, construite în așa feLîncît să nu permită pătrunderea germenilor nici prin aer, nici prin hrană sau apă. Ulterior, li s-au administrat acestor pui liberi de orice germeni microbieni. o dată cu apa de băut, culturi pure

respectivi se multiplică atît în plante, cît și în insectele, prin care se'transmit de laro:plantă la alta. De asemenea, dacă multă vreme s-a crezut că bolile de tipul clorozelor țin de categoria maladiilor virotice. fiind deci provocate virusuri, cercetările mai noi demonstrat că ele sînt produse de virusuri, ci de organisme tipul mycoplasma care, după structură și dimensiuni, se situează între bacterii și virusuri.Sînt cîteva dintre rezultatele a- cest.or cercetări, menite să impună și mai viu atenției acest domeniu interesant și util de aprofundat în viitor.

de microorganisme izolate din intestinul unor confrați considerați normali. Rezultatul : din 10 specii diferite de microorganisme testate, numai una — aparținînd speciei Streptococus faecălis — a indus simptomele cunoscute, deși nu de aceeași intensitate cu cele observate anterior. în continuarea cercetărilor s-a putut constata însă că Streptococus faecalis își exercită efectul său total numai la acele a- nimale care au primit în același timp și un filtrat obținut din intestinul animalelor normale care, deși lipsit de bacterii, s-a dovedit totuși a fi infecțios. S-a impus, astfel, concluzia că efectele se dato- resc prezentei unui virus cu un anumit efect potențial asupra infecției bacteriene. Asemenea efecte sînt bine cunoscute în medicină, cînd după o boală virotică (ca gripa sau pojarul) pot apărea anumite complicații datorate unor infecții bacteriene, Cercetări ulterioare au condus la constatarea că unele virusuri produc tumori la animale, cînd infecția are loc în primele 24 de ore după naștere, iar altele, descrise recent, produc întîrzieri de creștere, cînd animalele sînt contaminate la o vîrstă foarte tî- nără.Plecînd de la aceste observații și cercetări, ne putem imagina că și la om unele infecții timpurii, la noii născuți, ar putea produce, ulterior, efecte ireversibile. Cancerul, de pildă, ar putea fi rezultatul unei infecții inaparente cu virusuri produse foarte devreme, cînd copiii nu dispun încă de un sistem de apărare imunologică dezvoltat. Astfel de contaminări ar putea fi prevenite, ținîndu-se copiii, imediat după naștere, cîteva zile sau săptămîni în condiții de perfectă sterilitate. Pagina realizată de
Gheorghe BARBU și Lucian SACHELARIE

de acad. Eugen MACOVSCHI

„Vaccinarea" monumentelor de artă — iată una dintre căile de protejare a acestora împotriva biodeteriorării. Injectarea, de pildă, a unor produse chimice, care, prin osmoză, pătrund în toate fibrele sculpturii în lemn pe care o vedem in clișeu, asigură distrugerea insectelor dăunătoare și împiedică reinstalarea lor
Teoria biostructurii 
și confirmarea ei 

experimentală

Conform concepției moleculare care predomină în biologia contemporană, viața în ansamblul ei ar fi condiționată de numeroasele reacții chimice care se desfășoară în protoplasma celulelor vii ; fiind extrem de precis coordonate în timp și în spațiu, ele asigură autoconservarea și autoreproducerea viului, iar dispariția coordonării menționate duce la moarte. Prin urmare, între materia aflată în organismele vii și cele moarte n-ar exista vreo deosebire principială, calitativă, viața datorîndu-se în primul rînd coordonării chimismului celular.Aplicînd însă în biologie principiile fundamentale ale chimiei, ajungem la o concepție nouă, după care viul șe deosebește fundamental de neviu, prin faptul că o parte din materia cuprinsă în celulele vii este integrată într-o structură cu totul specială, care se destramă o dată cu moartea, punînd în libertate componentele din care este alcătuită. Această structură, rămasă necunoscută pînă acum, se deosebește profund de orice structură pe care o poate forma materia nevie ; moleculele diferitelor sub-

Bîodeteriorarea, importantă preocupare a cercetării științifice, este de mare actualitate, deoarece în fiecare an importante valori economice, cantități enorme de bunuri alimentare, dar și valori artistice (tablouri, sculpturi, fresce, monumente arhitectonice), sînt atacate și degradate de către diferite organisme. Ele își exercită acțiunea în multiple feluri, fie că folosesc materialele atacate ca hrană, fie că se adăpostesc în sau pe ele, ori le acoperă cu produse ale metabolismului' lor.Aceasta poate fi rezultatul activității separate sau combinate a . mai multor organisme, pe substraturi diferite și îh condiții ecologice variate, incit este nevoie de concursul a numeroase discipline — biologie, biochimie, chimie, fizică, — pentru a înțelege, preveni și repara efectele produse.în procesele de biodeteriorare, microorganismele — algele, bacteriile și ciupercile, în special cele saprofite, mucegaiurile — joacă un rol deosebit de important. Atît bacteriile, cît și ciupercile saprofite au un aparat enzimatic bogat care se poate adapta destul de repede pe diferite substraturi, la variate condiții ecologice. Materialele poroase, fibroase, stratificate sînt ușor pătrunse prin acțiunea mecanică a firelor (miceiiului) ciupercii care separă elementele constitutive, introducînd și menti- nînd o umiditate ridicată. Prin acțiunea lor chimică, unele bacterii și ciuperci secretă numeroși acizi organici dintre care unii pot ataca chiar și metalele. Pigmenții ciupercilor pătrund'ușor în anumite materiale, în special în cele plastice, făcîndu-le, prin alterarea aspectului, necomerciabile.

stanțe integrîndu-se în ea și devenind componentele ei își modifică comportarea și prezintă însușiri noi, pe care nu le-au avut înainte de integrare. Legăturile corelative care se stabilesc între componentele acestei structuri fac ca ea să apară ca un „întreg", în care o modificare provocată la nivelul uneia dintre componente influențează alte componente și se repercutează fie asupra unei porțiuni, fie asupra întregii structuri, schim- bînd starea acesteia ; tot ea este aceea care asigură coordonarea chimismului celular.Această structură, specifică viului și existentă numai în viu, a fost numită . „biostructură". Elaborată inițial pe baza unor considerații filozofice, noua concepție a evoluat repede și s-a transformat într-o teorie susceptibilă de verificare experimentală. în consecință, au urmat cercetări multilaterale atît teoretice, cît și experimentale, care au adus dovezi concludente în favoarea existenței biostructurii în orice material biologic viu.Descoperirea biostructurii și elaborarea metodelor pentru cercetarea ei prezintă pentru biologie un anu-

Textilele celulozice, naturale sau sintetice, sensibile la .atacul Textilele sintetice necelulozice, cum sînt fibrele vinilice, acrilice reprezintă surse de carbon organic mai puțin accesibile decît celuloza, dar totuși, datorită plastifiantelor, pot fi atacate și acestea. Microorganismele atacă si izolan- ții din conductele electrice, care conțin cauciuc, termoplaști, hîrtie, ulei mineral, textile; lacuri. Pentru protecția produselor industriale menționate se tinde la utilizarea în procesul de fabricație a unor substanțe fungicide sau fun- gistatice, sau la încorporarea acestora în elementele componente ale materialului.Flora microbiană care atacă documentele, de arhivă șj cărțile este reprezentată de către aproximativ 100 specii de ciuperci și bacterii. Alterările cromatice sînt întovără-’^7™r șite adesea de transformări mai J profunde, deoarece ciupercile se rezumă nu numai la sursele de carbon, ci solicită și pe cele de azot. Din această cauză pentru materialele din biblioteci și arhive se pune cu deosebită acuitate problema protecției și restaurării. Pentru evitarea acestor efecte se recurge astăzi, pentru materialele de arhivă. la hîrtie sintetică (obținută din fibre de nylon, perlon, dacron), și materiale anorganice, ca âsbest, sticlă. S-au descoperit fungicide speciale care se volatilizează în încăperi sau cu care se tratează documentul sau cartea atacată.Operele de artă, în special frescele, prezintă și ele probleme sub aspectul biodeteriorării. Algele, lichenii, unele specii de bacterii fac să scadă valoarea lor cromatică. Sînt puse în pericol valori artistice ^satit de important^' ale civilizației ’ uțnane, >.încît wauwâuat ființă organe internaționale care încurajează cercetările în toate domeniile biodeteriorării. abordîndu-se problemele si sub aspectul specificului diferitelor microorganisme.în țara noastră cercetările privind degradarea microbiologică a lemnului de diverse întrebuințări au fost inițiate și continuă la Institutul de cercetări forestiere. De cîțlva ani, au început cercetări și la Institutul de biologie „Tr. lescu" al Academiei, privind tența materialelor plastice unor produse din piele la microorganismelor. Rezultatele pozitive ale unor lucrări au fost preluate de Institutul de cercetare și proiectare pentru industria electrotehnică. în colaborare cu diferite întreprinderi, au fost elaborate de institut măsuri de împiedicare a degradării unor materiale electroi- zolante sau a celor care intră în componența unor echipamente industriale sau produse electrotehnice, în climat obișnuit sau tropical.în prezent, în colaborare cu Arhivele Statului, un colectiv al institutului lucrează la precizarea u- nor măsuri eficiente privind combaterea deteriorării materialelor din arhive. Această colaborare se extinde în prezent și asupra cărților, stampelor, obiectelor de artă din muzee si biblioteci, asupra frescelor și monumentelor istorice artă din tară. si de
bio- inter-mit interes, deoarece teoria structurii permite nu numai pretarea nouă a diferitelor fapte și fenomene cunoscute, dar și prevederea a numeroase fapte șl fenomene noi, încă necunoscute.Menționăm că primele dovezi în favoarea existenței biostructurii au fost aduse anul trecut atît pe baza datelor experimentale obținute de diferiți autori, care urmăreau rezolvarea cu totul a altor probleme, cît și prin cercetări directe efectuate în cadrul Institutului de bio- chimie al Academiei și la catedra de biochimie a Facultății de biologie din București. Spre exemplificare, putem să ne referim la faptul următor : conform teoriei noastre, integritatea biostructurii se menține printr-un aport de energie metabolică ; ar însemna că scăderea acestui aport, provocată prin introducerea în țesuturile vii a inhibitorilor: metabolici, să ducă la destrămarea parțială a biostructurii însoțită de eliberarea apei și anumitor substanțe din care aceasta este alcătuită. Acest fenomen, necunoscut pînă acum, dar prevăzut de teoria biostructurii. a fost descoperit prin cercetări efectuate cu ajutorul unor metode adecvate și confirmat apoi pe baza datelor experimentale obținute de alți cercetători. ■Acum se deschid perspective de aplicare a teoriei biostructurii în diversele,,ramuri ale biologiei care privesc permeabilitatea celulară, relațiile dintre1 medicamente, noxe și enzime ; hibridarea plantelor, acțiunea hormonilor în organism ; mecanismul memoriei și altele.
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Telegramă
Comitetului Central al Frontului Național 

de Eliberare din Mozambic (F.R.E.L.I.M.O.)

Vă transmitem profunde condoleanțe și întreaga noastră compasiune 
în legătură cu asasinarea președintelui F.R.E.L.I.M.O., dr. Eduardo Mond- 
lane, luptător neobosit pentru cauza eliberării Mozambicului de sub jugul 
dominației colonialiste portugheze.

Exprimăm totodată sentimentele de solidaritate ale poporului român 
eu lupta dreaptă pe care o duceți pentru libertate și independență națio
nală, pentru înfăptuirea aspirațiilor de progres social, economic și cul
tural care animă poporul Mozambicului.

CONSILIUL NAȚIONAL 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Deschiderea lucrărilor celei de-a XVII-a 
ședințe a Comisiei permanente C.A.E.R. 

pentru probleme economice
Marți, 4 februarie, au început la 

București lucrările celei de-a 
XVII-a ședințe a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru probleme 
economice, la care participă repre
zentanți ai țărilor membre, pre
cum și ai R.S.F. Iugoslavia. Cu 
ocazia acestei ședințe, Comisia 
permanentă C.A.E.R. pentru pro
bleme economice sărbătorește 10 
ani de Ia înființarea sa.

La ședința de deschidere a parti

vremea
Ieri !n tari : Vremea a continuat să se răcească în cea mal mare parte a tării, exceptînd sud-estul. unde s-a menținut relativ caldă. Cerul a fost variabil. mai mult acoperit în nord si vest. Au căzut precipitații. mai ales sub formă de ninsoare în Banat. Transilvania și Moldova și sub formă de ploaie în Oltenia. Vintul a suflat slab pînă la potrivit. .Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 2 grade la Cîmpulung Moldovenesc si plus 12 grade la Adamclisi si Mihail Kogălniceanu. în București: Vremea a fost caldă, cu cerul variabil. Vintul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a atins ■;1J. grade.; ■Timpul probabil pentru silele de 6. 7 șl 8 februarie. în tară : Vremd, rece Si în general umedă. Cerul va fi variabil, mai mult acoperit. Vor cădea precipitații locale. Vînt potrivit, cu intensificări de scurtă durată la începutul intervalului. în sud-estul tării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 12 și minus 2 grade, iar maximele între minus 5 si plus 5 grade. în București: Vreme rece șl în general umedă. Cerul va fi schimbător. Vor cădea precipitații slabe. Vînt potrivit. Temperatura .în scădere la început. apoi în creștere. 

cipat tovarășul Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, reprezentantul perma
nent al României în C.A.E.R., care 
a salutat pe participant!, felici- 
tîndu-i cu prilejul celei de-a X-a 
aniversări a Comisiei.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
precum și conducătorii delegații
lor țărilor în Comisie au subliniat 
în cuvîntul lor necesitatea lărgirii 
în continuare a colaborării econo
mice și tehnico-științifice dintre 
țările membre C.A.E.R. pe baza 
principiilor egalității în drepturi, 
respectării suveranității și intere
selor naționale, ale avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești 
înscrise în Statutul C.A.E.R. în 
cuvîntările rostite s-a remarcat tot
odată activitatea pozitivă desfășu
rată pînă în prezent de Comisia 
permanentă C.A.E.R. pentru pro
bleme economice, relevindu-se do
meniile principale în care această 
Comisie ar putea aduce în viitor 
o contribuție activă Ia dezvoltarea 
colaborării și cooperării dintre țăr 
rile membre C.A.E.R.

Lucrările Comisiei continuă.

SPORT

Aseară a avut loc tragerea 
la sorți pentru stabilirea jocu
rilor din cadrul ,,16“-imiloi' 
„Cupei României" la fotbal. 
Iată programul întâlnirilor: 
Chimica Tîrnăveni — A.S.A. 
Tg. Mureș; Steagul Roșu Bra
șov — Petrolul Ploiești; Chi
mia Suceava — Universitatea 
Craiova ; Minerul Baia Mare 
— Universitatea Cluj ; C.S.M. 
Reșița — F.C. Argeșul Pi
tești ; Soda Ocna Mureș — 
U. T. Arad ; Oțelul Galați — 
Progresul București; ' Politeh

Aniversări culturale 
pe anul 1969 
recomandate 

de Consiliul Mondial 
al Păcii

La Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii a avut loc marți 
o ședință de lucru, cu participarea 
reprezentanților unor instituții cul
turale, la care au fost discutate 
acțiunile ce vor avea loc în legă
tură cu sărbătorirea în țara noastră 
a aniversărilor culturale pe anul 
1969 recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii.

Potrivit acestor recomandări, s-a 
stabilit ca în țara noastră să se or
ganizeze sărbătorirea următoare
lor personalități ale științei și 
culturii universale: Nicolae Băl- 
cescu, om politic, istoric și filo
zof democrat revoluționar român
— 150 de ani de la naștere (1819— 
1852) ; Mahatma Gandhi — 100 de 
ani de la naștere (1869—1948) ; 
Roza Luxemburg și Karl Lieb
knecht — 50 de ani de la asasi
narea lor; Kyril, unul din creato
rii alfabetului și literaturii slave
— 1100 ani de la moarte (827—869); 
Stanislaw Wyspianski, scriitor și 
pictor polonez — 100 de ani de la 
naștere (1869—1907) ; Jean Evange
lista Purkyne, filozof ceh — 100 de 
ani de la moarte (1787—1869), Ales 
Hrolicka, fizician, antropolog ame
rican de origine cehă — 100 de ani 
de la naștere (1869—1943); I. P. 
Kotlearevski, scriitor ucrainean — 
200 de ani de la naștere (1769— 
1838).

(Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul comerțului interior, 

Ion Pățan, a plecat marți seara la 
Sofia, în vederea încheierii unui 
protocol privind schimbul de măr
furi între ministerele de resort din 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria.

(Agerpres)

nica Galați — Vagonul Arad ; 
Chimia Rm. Vîlcea — Farul 
Constanța; Metalul Hunedoa
ra — Crișul Oradea; Dună
rea Giurgiu — Rapid Bucu
rești; Muncitorul Schela Mare 
— Jiul Petroșeni; Minerul 
Anina — Politehnica Iași; A- 
rieșul Cîmpia Turzii — Steaua; 
Ceahlăul Piatra Neamț — Di
namo București și Metalul 
București — Dinamo Bacău. 
Primele echipe sînt gazde. 
Jocurile vor avea loc la 5 mar
tie. (Agerpres)

CU PRILEJUL CELEI DE-A 21-A ANIVERSARI 
A TRATATULUI ROMANO-SOVIETIC 

Seri ale prieteniei 
La București

Cu prilejul celei de-a 21-a ani
versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica Socialistă 
România și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste, la Casa priete
niei româno-sovietice din Capitală 
a avut loc o seară a prieteniei ro
mâno-sovietice, organizată de Con
siliul General A.R.L.U.S.

Au participat reprezentanți ai 
unor instituții centrale, organizații 
obștești și ai vieții științifice și cul
turale, oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile bucu- 
reștene.

Au luat parte, de asemenea, 
membri ai Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

Manifestarea a fost deschisă de 
acad. Petre Constantinescu-Iași, 
vicepreședinte al Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S. A luat apoi cu
vîntul Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea,5 membru al Biroului Consi
liului General A.R.L.U.S.

A rostit, de asemenea, o cuvîn-

La Moscova
MOSCOVA 4. — Corespondentul 

Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite : Cu prilejul celei de-a 21-a 
aniversări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și Uniu
nea Sovietică, marți a avut loc 
la Casa prieteniei cu popoarele din 
țările străine o seară organizată de 
Uniunea asociațiilor sovietice de 
prietenjp și relații culturale cu ță
rile străine și de Asociația de prie
tenie sovieto-română (A.P.S.R.).

Au participat membri ai condu
cerilor asociațiilor sovietice de prie
tenie și relații culturale cu țările 
străine, reprezentanți ai M.A.E. al 
U.R.S.S., ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, ai vieții ști
ințifice și culturale, oameni ai mun
cii din Moscova.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membri ai ambasadei române.

yvIn cîteva rînduriIN CADRUL CONCURSULUI INTERNATIONAL DE PATINAJ VITEZA DESFĂȘURAT LA DAVOS, sportiva Ruth Schleiermacher (R. D. Germană) a stabilit un nou record mondial în proba de 500 m cu timpul de 44”6/10. Vechiul record era de 44”7/10 și aparținea sovieticei Tatiana Sidorova.CONCURSUL DE AUTOMOBILISM desfășurat pe circuitul de ia Lakeside (Australia) s-a încheiat cu victoria cunoscutului sportiv neozeelandez Chris Amon. învingătorul, care a pilotat o mașină „Ferrari" a realizat o medie orară de 160,932 km. Pe locurile următoare s-au clasat Beli (Anglia) pe .,Ferrari", Geoghe- gan (Australia) pe „Lotus Repco", Hill (Anglia) pe „Lotus 49".Austriacul Jochen Rindt. unul 

tare ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, A. V. Basov.

Au fost prezentate apoi filme 
documentare românești și filmul 
artistic „Nikolai Bauman", o pro
ducție a studiourilor sovietice.

★
Manifestări consacrate aceluiași 

eveniment au avut loc și în alte 
orașe din țară. La Casa prieteniei 
româno-sovietice din Timișoara a 
avut loc o adunare în cadrul căreia 
Vasile Moț, vicepreședinte al Con
siliului popular județean Timiș, a 
vorbit despre semnificația acestei 
aniversări. Adunarea s-a încheiat 
cu un ciclu de filme documentare 
sovietice, dedicate unor realizări 
ale științei, artei și culturii, pre
cum și popularizării unora dintre 
frumusețile naturale ale Uniunii 
Sovietice.

La casele prieteniei româno-so
vietice din Iași, Constanța, Tg. 
Mureș, Brașov și Oradea au fost 
organizate seri literare și seri ale 
filmului. S-au prezentat cu acest 
prilej filme documentare și artis
tice sovietice și coproducții ro
mâno-sovietice. (Agerpres)

Manifestarea a fost deschisă de 
G. G. Sotnikov, ministrul adjunct 
al industriei constructoare de ma
șini grele, de transport și energe
tice al U.R.S.S., prim-vicepreședinte 
al conducerii centrale a A.P.S.R. 
Au luat cuvîntul A. L. Lavrentieva, 
ministru adjunct al industriei 
ușoare al U.R.S.S., vicepreședinte 
al conducerii centrale a A.P.S.R., 
regizorul G. L. Rosal, membru în 
conducerea centrală a A.P.S.R., și 
M. G. Fominîh, de la Comitetul 
de Stat pentru relații economice 
externe, membru al conducerii cen
trale a A.P.S.R.

A rostit o cuvîntare Ion Ciubo- 
taru, însărcinatul cu afaceri ad- 
lnterlm al României la Moscova.

în încheiere a fost prezentat un 
program de filme documentare ro
mânești și sovietice.

dintre favoritil competiției, a abandonat după 43 de tururi.LA O ÎNTRECERE ATLETICĂ DE SALĂ, desfășurată la Portland (Oregon), sportivul grec Chris Pa- panicolau a ciștigăt proba de săritură cu prăjina cu performanta de 5.22 m. Sprinterul american Charlie Greene a fost cronometrat pe distanta de 60 yarzl cu timpul de 6’’. iar australianul Ralph Doubell. campion olimpic în proba de 800 m la J.O. din Mexic, a terminat învingător în cursa de 1 000 yarzi cu 2’U”l/10. Proba de săritură în înălțime a revenit lui Don Lindsey (S.U.A.) cu 2,08 m. Dick Fosbury, campion olimpic la Ciudad de Mexico. nu a reușit nici de data aceasta să figureze printre primii trei clasați.

viața internațională

Lucrările ședinței C. C. al Uniunii

Comuniștilor din IugoslaviaBELGRAD 4 (Agerpres). — La Belgrad a avut loc cea de-a XII-a ședință plenară a C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, prezidată de Iosip Broz Tito, președintele U.C.I.Pe ordinea de zi s-au aflat o serie de proiecte care vor constitui baza de discuții în cadrul pregătirilor pentru cel de-al IX-lea Congres al U.C.I., cum sînt: Dezvoltarea sistemului politico-social și sarcinile U.C.I.; baza politică și ideologică a dezvoltării continue a Uniunii Comuniștilor ; sarcinile U.C.I. în dezvoltarea relațiilor econo- mico-sociale de autoconducere în do
Vizita delegației Frontului Național 
din R.S. Cehoslovacă in U.R.S.S.MOSCOVA 4 (Agerpres). - La 4 februarie, Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a avut o convorbire cu Evzen Erban, membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., președintele C.C. al Frontului Național din R. S. Cehoslovacă.în comunicatul dat publicității la încheierea vizitei în U.R.S.S. a delega

Consfătuirea muncitorilor din agricultura
R. P. D. Coreene

PHENIAN 4 (Agerpres). — La 
Phenian și-a început lucrările con
sfătuirea republicană a muncitori
lor din agricultura Republicii 
Populare Democrate Coreene. La 
lucrările consfătuirii, la care parti
cipă Kim Ir Sen, secretarul gene
ral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Cabinetu
lui de Miniștri, a luat cuvîntul 
Kim Ir, prim-vicepreședinte al

N.A.T.O. lipsește Canada de posibilitatea 
promovării unei politici independente

• Declarația secretarului general al P. C. din Canada

OTTAWA 4 (Agerpres). — „Po
litica nealinierii, îndreptată spre 
dizolvarea N.A.T.O., este singura 
politică care corespunde interese
lor Canadei", a declarat, la o con
ferință de presă, secretarul gene
ral al Partidului Comunist din Ca
nada, William Kashtan. Acest pact 
militar, a spus Kashtan, nu numai 
că nu asigură securitatea Canadei, 
dar și lipsește țara de posibilita
tea de a promova o politică inde
pendentă. Orice revizuire a liniei 
politicii externe trebuie să por
nească de la schimbările revoluțio
nare care au loc în lume, a sub
liniat el. Din momentul intrării 

meniul sanitar și al asistenței sociale | sarcinile comuniștilor privind dezvoltarea învățămîntului superior și a activității științifice ; proiectul de rezoluție privind problemele actuale ale înfăptuirii egalității în drepturi a naționalităților ; proiectul de hotărâre privind alegerea și constituirea Conferinței Uniunii Comuniștilor în Armata Populară Iugoslavă precum și alte probleme.în încheierea plenarei au fost adoptate hotărîri corespunzătoare în problemele aflate pe ordinea de zL 

ției Frontului Național din R. S. Cehoslovacă se subliniază, printre altele, ca părțile au căzut de acord să organizeze consultări periodice, să procedeze sistematic la schimburi directe de păreri în interesul întăririi colaborării și prieteniei popoarelor din Cehoslovacia fi U.R.S.S.

Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene.

Ziarul „Minju Cioson", într-un 
articol consacrat acestei consfă
tuiri, subliniază faptul că în ulti
mii ani agricultura R.P.D. Coreene 
a obținut succese importante. Sec
torul socialist al agriculturii a 
realizat în 1967 o producție de 
cereale de 2,7 ori mai mare decît 
în primii ani de după eliberare.

sale în N.A.T.O., a arătat secreta
rul general al partidului, Canada 
a cheltuit în scopuri militare 40 
miliarde dolari, în timp ce în țară 
au rămas multe probleme nerezol
vate.

William Kashtan a declarat pa 
de altă parte că P.C. din Canada 
intenționează să prezinte punctul 
de vedere al partidului în această 
problemă guvernului și membrilor 
parlamentului. Secretarul general 
al P.C. din Canada a chemat opi
nia publică canadiană să sprijină 
partidul comunist în desfășurarea 
unei campanii de masă pentru ie
șirea Canadei din N.A.T.O.

(Urmare din pag. I)proape 70 la sută din produsul social și circa 60 la sută din venitul national al tării. Semnificația acestor date ne apare și mai clar dacă le raportăm la situația din 1938. cînd industria contribuia la crearea produsului social numai cu 44,4 la sută, iar a venitului național cu 30,8 Ta sută. In graiul lor lapidar, cifrele evidențiază o schimbare calitativă esențială — transformarea României dintr-o țară „eminamente agricolă", cum era in trecut, într-o (ară industrială ; se poate aprecia că, în linii mari, economia românească se conturează în prezent ca o economie cu caracter industrial, deși sub raportul structurii populației ocupate, agricultura continuă încă să fie ramura cu ponderea principală.Partidul și statul nostru privesc industrializarea nu ca o creștere oarecare a industriei, ci ca o creștere bazată pe dezvoltarea cu precădere a industriei grele, a acelor ramuri hotărîtoare, vitale pentru progresul întregii economii și valorificarea e- ficientă a resurselor naturale : energia electrică, metalurgia, construcțiile de mașini, chimia. Aceste ramuri, care în trecut erau slab reprezentate sau quasi-inexistente. au astăzi o mare pondere în economia națională. Astfel, industria construcțiilor de mașini a produs anul trecut 23 la sută din producția industrială globală, fiind în măsură să acopere mai mult de două treimi din nevoile interne de mașini și utilaje, asigu- rînd și disponibilități însemnate pentru export. Un loc tot mai însemnat îl ocupă în economia națională industria chimică, furnizoare de îngrășăminte, mase plastice, fire și fibre sintetice, celuloză, coloranți, detergenți, medicamente și numeroase alte produse. A crescut considerabil producția de metal și de energie electrică.Aceste ramuri moderne formează pilonii economiei sooialiste a României de azi ; ele au făcut posibilă schimbarea bazei tehnice de producție în toate ramurile industriei, au determinat prefaceri adinei in domeniul mijloacelor de muncă, in baza energetică șl de materii prime, in tehnologia și organizarea producției cu consecințe pozitive pentru productivitatea muncii.între schimbările importante de ordin calitativ determinate de industrializare mai amintim că, alături de modernizarea- structurii industriei pe ramuri, a avut loc o continuă diversificare a producției în cadrul ramurilor, fapt- care a dus la o configurație nouă a diviziunii sociale a muncii, la adîncirea specializării întreprinderilor și dezvoltarea cooperării, creînd condiții favorabile pentru organizarea unei producții de

și îmbunătățireaa făcut posibilă de prelucrare a

. .. ' '■ '*1serie mare, aplicarea procedeelor vechi lărgite șl modernizate, șanti- tehnologice moderne, sporirea ran- erele de construcții au absorbit noi damentelor mașinilor șl utilaje- contingente de oameni ai muncii, lor. j ...Concomitent cu dezvoltarea industriei producătoare de mijloace de producție, partidul și statul au manifestat o preocupare sporită pentru creșterea producției bunurilor de consum. Congresul al IX-lea al partidului, criticînd rămînerea în urmă a acestei ramuri, a stabilit ritmuri mai accentuate de creștere a ei, în cincinal fiind prevăzute în acest scop investiții considerabil mai mari decît în șesenalul trecut. Este de remarcat că în comparație cu anul 1965, producția globală a industriei ușoare a fost în 1968 cu peste 40 la sută mai mare (față de 26,8 la sută cît se prevăzuse în cincinal), iar producția industriei alimentare cu 32 la sută mai mare, realizîndu-se totodată progre.se în direcția lărgirii gamei de sortimente calității.Industrializarea creșterea gradului materiilor prime, de valorificare a resurselor naturale ale țării. Industria noastră este astăzi în măsură să transforme petrolul, gazele naturale, lemnul și alte resurse ale solului și subsolului în produse de înaltă valoare economică, ce slujesc satisfacerii cerințelor economiei și variatelor necesități de consum ale populației.Influența binefăcătoare » industrializării se face simțită în toate ramurile economiei naționale. Industriei. îi datorează agricultura cele aproape 100 000 de tractoare, 55 000 de semănători mecanice, 50 000 de combine și celelalte mașini agricole, care lucrează în prezent pe ogoarele patriei, cantitățile mereu mai mari de îngrășăminte chimice care sporesc rodnicia pămîntului. Tot pe industrie se sprijină dezvoltarea construcțiilor, a transporturilor, a comerțului. Industrializarea a creat condiții pentru creșterea sistematică a schimburilor comerciale externe ale României, pentru îmbunătățirea structurii comerțului exterior prin creșterea ponderii produselor cu un grad superior de prelucrare, pentru sporirea eficientei și rentabilității lui. In toate acestea își găseșțe o pregnantă expresie rolul conducător pe care-1 deține industria în economia națională.însemnătatea industriei, ea factor dinamizator al dezvoltării tării se manifestă cu putere în schimbările pe care le-a determinat și le determină pe plan social. Se știe că țara noastră a moștenit o structură foarte dezavantajoasă a populației ocupate ; în 1950, cea mai mare parte a populației (74,1 la sută) era ocupată în agricultură. Dezvoltarea industriei în anii socialismului, sutele de fabrici noi, ca și întreprinderile mai

ceea ce a avut drept urmare creșterea rîndurilor clasei muncitoare. De la 1 222 900 muncitori în 1950. numărul lor a ajuns la 3 402 400 în 1967 (de aproape trei ori mai mult). Pe această bază, ponderea populației o- cupate în industrie și construcții a sporit de lâ 14,2 la sută în 1950 la 26,4 la sută în 1966. o dată cu reducerea ponderii populației ocupate în agricultură de la 74,1 la sută în 1950 la 55 la sută în 1966 — urmînd ca pînă la sfîrșitul cincinalului, ponderea populației ocupate în agricultură să scadă sub 50 la sută. Migrația forței de muncă din agricultură în industrie se repercutează pozitiv pe plan economic, deoarece în industrie, ca rezultat al dotării tehnice mai ridicate, al folosirii mai bune și al pregătirii superioare a forței de muncă, se creează un venit național, calculat pe un locuitor, simțitor mai mare decît în agricultură.Pe plan social, același fenomen se traduce prin procesul intens de ur

INDUSTRIALIZAREA
banizare, de transformare a orașelor în puternice centre economice și culturale. O singură statistică este suficientă pentru a ne. da o imagine asupra amploarei pe care o cunoaște acest proces : înaintea epocii socialiste, din cinci cetățeni, doar unul trăia la oraș : astăzi, din cinci, doi sînt orășeni.Creșterea numărului muncitorilor, însoțită în toți acești ani de ridicarea nivelului lor de pregătire profesională și de cultură generală, a însemnat întărirea rolului conducător al clasei muncitoare, clasa cea mai înaintată și mai revoluționară a societății noastre, ceea ce exercită o puternică înrîurire asupra întregii vieți politice și sociale.De industrializare este indisolubil legat procesul de îmbunătățire a repartizării forțelor de producție pe teritoriul țării. Cum se știe, industria nu mai este astăzi privilegiul cîtorva centre. Ea s-a implantat puternic în zeci și zeci de localități care în trecut vegetau în înapoiere economică, ceea ce a avut drept urmare folosirea mai bună a resurselor materiale și a forței de muncă din județe și localități și implicit o 

mai bună distribuire a veniturilor, înviorarea generală a activității economice, sociale și culturale.Efectele industrializării se simt direct sau indirect în nivelul de trai al populației, în viața fiecărui cetățean. In dezvoltarea industrială a țării își au sursa principală creșterea salariului real al oamenilor muncii, sporirea volumului de mărfuri puse la dispoziția lor, realizările în construcția de locuințe și așezăminte social- culturale, lărgirea învățămîntului de toate gradele, condițiile tot mai civilizate de trai ce se creează pretutindeni, la orașe și la sate.Experiența țării noastre s confirmat așadar din plin justețea politicii partidului de industrializare socialistă, Roadele industrializării se revarsă absolut în toate compartimentele vieții sociale, determinînd un progres rapid, pe plan economic, social, cultural, asigurînd un nivel mereu mai înalt de bunăstare și civilizație.Revoluția științifică-tehnică din zilele noastre, manifestîndu-și principala influentă în industrie, ale că

rei condiții de producție le modifică substanțial, îi amplifică și mai mult importanța ca factor accelerator al progresului general. Industriei îi revine rolul primordial în promovarea noilor cuceriri ale științei și tehnicii în toate ramurile economiei naționale, în valorificarea deplină și la un nivel superior a resurselor materiale, în ridicarea productivității sociale a muncii, în sporirea rapidă a venitului național. In condițiile posibilităților rapide de progres pe care revoluția științifică-tehnică le creează pretutindeni în lume, numai prin dezvoltarea puternică a industriei pe baza tehnicii celei mai înaintate este cu putință să ținem pasul cu competiția ce se desfășoară pe plan mondial în domeniul dezvoltării economice și sociale, să lichidăm rămîne- rea în urmă, decalajul care mai desparte România de țările mai avansate din punct de vedere economic, să asigurăm participarea eficientă a țării în circuitul internațional de valori materiale.Industrializarea se dovedește un factor liotăritor al întăririi independenței și suveranității naționale, al asigurării condițiilor in care poporul să poată hotări efectiv asupra pro

priei dezvoltări. întru totul conformă intereselor naționale ale poporului român, industrializarea răspunde în același timp intereselor generale alo socialismului. Parte integrantă a sistemului mondial socialist, România, prin creșterea potențialului ei industrial, prin succesele obținute în dezvoltarea economică. își sporește contribuția la întărirea forței sistemului mondial socialist, la sporirea puterii de atracție a socialismului pe arena mondială.Aceste considerente stau la baza orientării spre menținerea în continuare a unui ritm de industrializare susținut, cu toate eforturile serioase, cu toate greutățile pe care le implică o asemenea operă. „Tocmai pornind de la condițiile concrete ale țării noastre, de Ia necesitățile dezvoltării României — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — partidul a pus în centrul programului economic industrializarea socialistă a țării, crearea unei puternice industrii grele șl în primul rind a construcției de mașini — obiectiv de importanță vitală pentru construirea victorioasă a so

de stat pe anul 1969. al și hotărîtor din actualul este menit să asigure mai realizarea însuflețitoare-

cialismulul în țara noastră. De asigurarea în continuare a unui ritm înalt de industrializare, de dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor industriei pe baza cuceririlor științei și tehnicii celei mai înaintate, depind valorificarea superioară a resurselor țării, înflorirea economică și socială a patriei, ridicarea nivelului de civilizație a poporului român. Dezvoltarea industrială permite în același timp României să participe tot mai activ Ia schimbul de valori materiale pe plan mondial. Ia intensificarea cooperării internaționale".Planul patrulea cincinal, departe lor obiective stabilite de Congresul al IX-lea în opera de industrializare, dezvoltarea și ridicarea calitativă a activității în industrie.Așa cum se subliniază în Manifestul Frontului Unității Socialiste, o necesitate de prim ordin pentru continuarea industrializării o constituie menținerea unei rate înalte a acumulării. Aceasta este singura cale pentru a spori venitul național, pentru a așeza pe temelii solide bunăstarea și viitorul fericit al poporului. 

Iată de ce în ultimii ani ai cincinalului se vor aloca în continuare importante fonduri din venitul national pentru realizarea unui volum sporit de investiții. Amplul program de investiții va permite ca pînă în 1970 să mai fie date în funcțiune aproape 1 000 de noi capacități și obiective productive înzestrate cu tehnică modernă. Ținînd seama de faptul că pentru 1969 se prevede o producție industrială cu 10,8 la sută mai mare fată de anul anterior, rezultă că și în acest an se va menține un ritm mediu anual de creștere a industriei susținut, creîndu-se astfel toate premisele pentru depășirea prevederilor cincinalului de creștere a producției globale industriale pînă în 1970 cu 73 la sută față de 1965.Analiza prevederilor planului evidențiază preocuparea pentru a se asigura în continuare îmbunătățirea structurii pe ramuri a industriei, potrivit tendințelor avansate pe plan mondial. In același timp, se urmăresc îmbunătățiri structurale și în interiorul fiecărei ramuri industriale, în nomenclatorul lor de produse, a- tenția principală acordîndu-se acelor produse care valorifică superior resursele tării, aduc contribuții substanțiale la dotarea tehnică a economiei și modernizarea proceselor tehnologice, au o mare căutare pe piețele externe.Nu mai este, desigur, nevoie să demonstrăm rolul determinant pe care-I are industria construcțiilor de mașini în menținerea dinamismului și modernizarea continuă a întregii economii naționale. Diversificarea și modernizarea producției în această ramură, asimilarea de noî tipuri de mașini și utilaje cu parametri teh- nico-economici ridicați pentru înzestrarea economiei șl creșterea exportului, dezvoltarea mai rapidă a industriei electrotehnice șl electronice, factor esențial pentru mecanizarea și automatizarea producției, se vor afla și mai departe în centrul preocupărilor. Ritmuri înalte de creștere vor înregistra metalurgia feroasă și neferoasă, chimia. Construirea și darea în funcțiune a unor noi centrale moderne, cum sînt cele de la Porțile de Fier, de pe Lotru. Someș, vor face posibil ca la sfîrșitul actualului cincinal producția de energie electrică să se dubleze față de 1965.De o atenție deosebită se va bucura, în continuare, industria bunurilor de consum. Ritmul de creștere prevăzut pentru anul 1969 — egal cu cel din sectorul mijloacelor de producție — măsurile stabilite pentru crearea de noi capacități de producție și mai buna folosire a celor existente vor da posibilitatea realizării unor noi pași înainte pe calea îmbunătățirii aprovizionării populației.Stadiul actual al industriei noastre face posibilă $i totodată impune 

ridicarea pe un plan superior calitativ a Întregii activități productive. Direcțiile în care trebuie îndreptate eforturile pentru a asigura această creștere calitativă au fost indicate cu claritate de partid, ele vizînd In primul rînd sporirea eficientei economice, utilizarea la maximum a capacităților de producție, organizarea rațională a producției și a muncii, aplicarea în producție a celor mai înaintate cuceriri ale gîndirii tehnice, ale științei, rentabilizarea tuturor produselor șl tuturor întreprinderilor, îmbunătățirea calității. Cadrul optim pentru asigurarea unui Înalt ni-' vel calitativ al activității In industrie a fost creat prin complexul do măsuri stabilite de Conferința Națională a P.C.R. privind perfecționarea planificării și conducerii economiei naționale, instltutionalizarea principiului muncii și conducerii colective în întreprinderi și celelalte măsuri in curs de experimentare și aplicare.în opera de industrializare a țării, un rol important îl are dezvoltarea colaborării economice cu țările socialiste, fructificarea avantajelor diviziunii internaționale a muncii, intensificarea cooperării cu toate țările, indiferent de sistemul lor social-politic. Militînd pentru extinderea acestor relații, partidul nostru așază constant la baza lor principiile respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc ; el se situează ferm pe poziția că opera de construcție socialistă poate fi înfăptuită numai de către poporul suveran al fiecărei țări condusă de propriul său partid și guvern, singurele în drept să hotărască asupra destinelor țării.în întreaga tară se desfășoară In prezent o entuziastă întrecere pentru îndeplinirea și depășirea planului de dezvoltare a economiei naționale pe 1969, pentru obținerea de noi și remarcabile succese în întîm- pinarea celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei și a Congresului al X-lea al partidului. In însufletitele angajamente luate de oamenii muncii, în munca plină de elan pentru îndeplinirea lor. își găsește expresie, o dată mai mult, adeziunea întregului popor la politica partidului de industrializare socialistă a tării, de continuă dezvoltare a forțelor de producție. Este neîndoielnic că clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea. toti cei ce muncesc «trîns uniți în jurul partidului, tși vor pune și de aci înainte întreaga lor energie, capacitate și pricepere în slujba înfăptuirii mărețului program de dezvoltare a industriei și a întregii economii, pentru înflorirea României, pentru ridicarea ei la nivelul statelor evoluate economic.

progre.se


SPRIJIN LARG ACORDAT
CAUZEI DREPTE A

POPORULUI VIETNAMEZPARIS 4. — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : La Paris a avut loc o ' întîlnire internațională a reprezentanților din cinci țări a diferitelor mișcări pentru sprijinirea poporului vietnamez : S.U.A., Japonia, Italia, Suedia și Franța. Ei au declarat că 
aprobă și sprijină poziția în 
patru puncte a R. D. Vietnam, 
precum și programul în cinci 
puncte al F.N.E. Totodată, par- ticipanfii la această reuniune au căzut de acord asupra necesității de a intensifica în țările lor acțiunile de solidaritate cu poporul vietnamez.

la Paris în problepta Vietna
mului.„în numele umanității — se 
subliniază în declarație — este important să se nună capăt cit mai curind posibil suferințelor impuse din afară poporului Vietnamez .și amenințării care planează asupra tuturor popoarelor din Asia de sud-est. Cam- 
bodgia consideră că restabilirea 
păcii poate fi împlinită numai 
prin evacuarea necondiționată a 
trupelor americane din Vietna
mul de sud si recunoașterea 
drepturilor sacre ale poporului 
vietnamez de a-și reglementa 
propriile probleme fără inter
venție străină".

PNOM PENII. — Guvernul 
Cambodgiei a dat ■publicității o 
declarație prin care își expri
mă sprijinul față de poziția 
adoptată de Republica Demo
crată Vietnam și de Frontul 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud la conferința de

WASHINGTON. — Ir. cadrul unui interviu acordat revistei americane „U. S. News and . World Report1', senatorul Stephen Young — democrat din partea statului Ohio — a declarat că Statele Unite trebuie să înceapă retragerea trupelor lor din Vietnamul de sud și Tai- landa.Disensiuni în legătură cu integrarea economică a Americii Centrale
© Reuniunea de la San Salvador 
și-a suspendat lucrările

SAN SALVADOR 4 (Agerpres). 
—- Cea de-a patra conferință a mi
niștrilor de externe ai Organizației 
Statelor Americii Centrale, convo
cată la San Salvador, și-a suspen
dat lucrările, ca urmare a diver
gențelor provocate de programul de 
integrare economică a regiunii. Re
prezentantul Nicaraguei, care a 
propus crearea unui Tribunal su
perior pentru reglementarea litigii-, 
lor privind integrarea industriilor

și a. piețelor din America Centra
lă, nu a reușit să obțină sprijinul 
celorlalte. cinci țări participante la 
conferință.

Pe de altă parte, Honduras, cu 
sprijinul Guatemalei, a cerut acor
darea unui regim preferențial pen
tru unele din produsele ei, cerere 
care a fost respinsă de Nicaragua. 
Un alt semn al profundelor diver
gențe 
acord 
zăției

l-a constituit lipsa unui 
asupra noii Carte a Organi- 
Statelor Americii Centi-ale.

agențiile de
Grevă generală în Italia. ZiarisHî u tipografii italieni șt-au abandonat marți după-amiază mașinile de scris și linotipurile, inaugurînd marea grevă generală care va cuprinde timp de 24 de ore aproape 20 milioane de oameni ai muncii italieni care cer un sistem mai echitabil al pensiilor. Va fi. după aprecierea unanimă a observatorilor, cea mai importantă grevă din perioada postbelică.

Problema unei viitoare 
colaborări anglo-olandezo- 
vest-germane, pentru pro
ducerea în comun de ura
niu îmbogățit duPă un nou Pro cedeu, va fi abordată probabil de către premierul Wilson, cu ocazia apropiatei sale vizite la Bonn. Această știre a produs o vie reacție în cercurile politice din Marea Britanie. Deputății laburiști de stingă consideră că realizarea unui asemenea proiect ar permite R. F. a Germaniei să intre în „clubul atomic" pe ușa de serviciu.

Moneda braziliană, cru- 
zeiroul, a suferit o nouă 
devalorizare de 26 ,a sută’ a anunțat oficial Banca Centrală a Braziliei.

(Urmare din pag. I)fi interpretate declarațiile făcute ds unul dig comandanții acestor operațiuni, care a vorbit de o „adevărată revărsare de trupe" aduse de peste ocean, decît ca o încercare de intimidare, de înveninate a atmosferei politice, de creare în mod deliberat a unei stări de lucruri primejdioase ? Pe bună dreptate, opinia publică din țara noastră, din celelalte țări socialiste, din multe alte țări europene, inclusiv membre ale N.A.T.O., a denunțat manevrele militare Reforger-l, a cerut cu hotărîre să se pună capăt actelor ostile de acest fel, premiselor care le generează, politicii de bloc, întregului cortegiu de fenomene negative și acțiuni agresive ce decurg din ea.Scopul mărturisit al manevrelor ar fj acela de a demonstra capacitatea unei redislocări rapide a acelor unități americane aflate la dispoziția N.A.T.O. și retrase din Germania occidentală în cursul anului trecut (de altfel acesta este sensul inițialelot care compun cuvîntul Reforger). Este clar însă că ele nu reprezintă o simplă reeditare la dimensiuni mai mari a operațiilor similare de tip „pod aerian" („Big lift") din anii precedent!. Manevrele au și alte scopuri. Se știe că peste o lună, mai e- xact la 4 aprilie, expiră termenul inițial al valabilității N.A.T.O., statele membre căpătînd în acest fel libertatea de a hotărî dacă să participe sau nu în continuare la activitatea acestui pact militar agresiv. Or, pe măsura apropierii datei respective, au început să se contureze în diverse țări ale alianței militare atlantice, în Canada, Olanda, Danemarca și altele, tendințe de îndepărtare, de desprindere de acest bloc — fără a mai pune la socoteală Franța, care s-a retras, după cum se știe, din organismele militare atlantice. S-au înmulțit decla-

IRLANDA DE NORD

O NOI INCIDENTE ISRAE 
LIANO-IORDANIENE

AMMAN, —- Un purtător de cu- 
, vînt militar de la Amman ;a de

clarat că: baterii de artilerie israe- 
liene au atacat luni pozițiile ior- 
danierie ‘ din ’ valea fluviului Ior
dan. • Unitățile; militare iordanierie 
au ripostat. Potrivit declarației, nu 
s-a înregistrat nici ' o victimă. In 
cursul zilei de luni', în; capitala 
Iordaniei s-a anunțat oficial ; că 
două avioane israeliene.1 de tip 
„Fouga-Magisterj1 ău lansat luni 
bombe cu riapălm asupra unei' re
giuni situate în apropierea. lacului 
Tiberiada. Nu s-au semnalat' vic
time în landurile . .populației, în 
schimb bombele au provocat dau
ne plantațiilor și au incendiat re
colta. ■■

TEL AVIV; — Potrivit agenției 
Pveuter, tin purtător de cuvînt is- 
raelian a declărăț; că două avioa
ne. aparținînd foitelor .militare is
raeliene au efectuat un raid asu
pra pozițiilor iordaniene situate la 
sud de lacu) Tiberiada, Interven
ția aviației israeliene ,a urmat 
unui atac al detașamentelor ăfabe 
de guerilă lansat asupra unei pa
trule israeliene în regiunea res
pectivă. Potrivit declarației purtă
torului de cuvînt, trupele israelie
ne au ripostat, iar două avioane 
au atacat imediat posturile arabe. 
De .partea israeli'ațiă' nu s-au în
registrat pierderi, a spus el.

este de acord ‘ cu propunerea franceză.Purtătorul de cuvînt al Casei Albe a anunțat,. pe de altă parte,, că președintele Nixon a -avut luni: noaptea o convorbire telefonică cu fostul președinte Lyndon Johnson cu care a discutat ultimele evenimente politice externe, inclusiv criza din Orientul Apropiat. ■
® MINISTRUL DE EXTERNE 
AL TUNISIEI PRIMIT DE 
PREȘEDINTELE FRANȚEI

PARIS. — Președintele de Gaulle 
l-a primit marți pe Habib Bourgui- 
ba -jrr. ministrul de externe al Tu
nisiei, cu care a avut o convor
bire consacrată situației din Orien
tul Mijlociu si ■ relațiilor dintre cele 
două țări. După întrevedere, minis
trul .tunisian a declarat’ că convor
birea cu. generalul, de Gaulle i-a 

■permis si constate- ,.o foarte mare 
■similitudine de vederi în aprecierea 
-situației din Orientul. Millociu".

• S.U.A. — REUNIUNEA 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL 
SECURITĂȚIIWASHINGTON. — Președintele Nixon a convocat marți o- nouă reuniune a Consiliului național al securității ■ S.U.A. consacrată examinării situației din Orientul Apropiat. Pur- tătorul de cuvînt ;âl Casei Albe. Ronald Ziegler. a confirmat că este a- oi-oape. terminată redactarea ■ notei de răspuns a guvernului -; SdU,A. Ia propunerea Franței privind organizarea unor consultări în problema Orientului Apropiat între reprezentanții la O.N.U. ai celor patru mări puteri. Corespondenții din Washington ai agențiilor occidentale" de- presă. citind surse .- informate americane. . relatează că guvernul S.U.A.

Dahomey a acceptat ca 
orașul Cotonou să fie un 
punct de plecare al podului 
aerian spre Biafra, creatde Crucea Roșie Internațională, din motive strict. umanitare,, fărg .a se situa de o parte sau-alta • a celor două tabere implicate în conflictul nigerian, a declarat președintele țării, . Emile Zinsou.

lii cadrul unei conferințe de presă consacrată expo
ziției de mărfuri sovietice organizată în Berlinul occi
dental de comerciantul vest-berlinez S. Braun, acesta a comunicat că valoarea contractelor încheiate cu acest prilej între firmele locale și organizațiile de comerț exterior sovietice se ridică la peste 30 milioane de mărci. Expoziția a fost vizitată de N. S. Patolicev, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S., de ambasadorul U.R.S.S. în R. D. Germană, de personalități vest-berlinOze, numeroși specialiști din Berlinul occidental. ' . .. " ■

rațiile publice, luările de poziție care pun la îndoială utilitatea participării la blocuri militare în zilele noastre, cînd cerințele obiective ale dezvoltării internaționale impun lărgirea colaborării dintre state, indiferent de regimul social-politic al acestora, pe calea înlăturării obstacolelor militare și de altă natură care le despart, impun desfășurarea unei politici a destinderii și nu a forței. A-

structură șupraiîaționâla, da scoaterea de la naftalină a așa-zisei doctrineă „represaliilor nucleare masive" etc. Toate aceste măȘuri<care‘păr a aminti febrilitatea unui jucător de șah aflat ie „Criză de timp", urmăresc 'același p- biectiv al întăririi N.A.T.O., al Unei relansări a. alianței atlantice, a creării sub diverse forme a unor noi organisme militare suprastatale, într-un cuvînt țintesc nu numai la permanen-

MANEVRELE
ALE N

cesta este contextul desfășurării manevrelor Reforger-1, care îmbracă un pronunțat caracter politic, fiind menite să reanime pactul nord-atlantic, să-i prelungească existența, să-i demonstreze folosul, să readucă la ordine pe cei care ar dori să se desfacă din angrenajul său și să pășească pe calea destinderii. Dacă examinăm, de altfel, toate acțiunile întreprinse de N.A.T.O. în ultimul timp, constatăm că ele converg în aceeași direcție. Este vorba, de pildă, de, elaborarea planului de lungă durată pe perioada 1969—1973, (și care presupune1 deci că țările membre și-au și dat asentimentul la prelungirea duratei tratatului nord-atlantic !) denumit nu întîmplător „plan al forței" de crearea unor flote navale integrate în Atlanticul de nord și Mediterana, de ideea înființării unui „centru" sau „nucleu" european al N.A.T.O. cu o

| SPANIA

Dizolvarea parlamentului țării j Rgprg^jijnilg
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ALEGERILE GENERALE VOR AVEA LOC LA 24 FEBRUARIEi BELFAST 4 '(Agerpres). ____________________O’Neill, a anunțat luni seara dizolvarea parlamentului alegeri generale la 24 februarie.Anunțarea dizolvării parlamentului si' organizării de noi alegeri în Irlanda de nord prilejuiește numeroase.' comentarii ale agențiilor de presă. Agenția U.P.I. scrie că. „primul ministru Terence! O,’Neill a acționat cu o,grabă care șochează" pe oponeriții săi politici11; După ce constată că, prin . fixarea alegerilor, la .‘24 februarie, Irlanda de nord va aVea cea mai scurtă campanie electorală din istoria sa, agenția, apre- ,ciăză că măsura luată. de guvernul din Belfast „pline capăt unor, disensiuni politice11. în ultima vreme, situația din Ulster a devenit foarte explozivă, pe. de o parte datorită rivalităților din sînul Partidului unionist și al guvernului, iar pe de altă parte datorită numeroaselor ciocniri cu. poliția,, prilejuite de campania .pe'fitru drepturile civile desfășurată

Primul ministru al Irlandei de nord, Terence și organizarea dede minoritatea drepturi politiceAgenția France Presse amintește în comentariul său că apogeul disensiunilor ■ in interiorul partidului de guvernămînt a fost atins săptă- mîna trecută, cînd un grup de 12 deputați unioniști au cetut' primului ministru O’Neill să demisioneze. Cererea acestora a fost reînnoită luni. Acestui grup i s-a alăturat și fostul ministru de interne, William Crâig, înlăturat din guvern în luna decern-, brie 1968. înlăturarea lui Craig a fost urmată de plecarea altor doi miniștri.în ciuda nemulțumirilor succesive cărora a trebuit să le facă față în ultima vreme, O’Neill are șanse să iasă victorios în noile alegeri, consideră observatorii politici.'

catolică lipsită de și sociale.

f cipru „Conviețuirea pașnică 
l a celor două comunități

Sesiunea Comisiei
economice O.N.U.

CERE

si necesara" pentru Africa
PROGRESIST AL OAMENILOR MUNCH 

DEMILITARIZAREA INSULEI

I
> NICOSIA 4 (Ager- c pres)< — Conviețuirea C pașnică a comunităților 
> greacă șl tiir'că' din Ci- 
? pru este nu numai po- 
) sțbflă, dar și necesară. 
> Grecii și turcii au trăit 
( pe insulă în pace sute 
> de ani, a declarat se- > cretarul general al U Partidului progresist al > oamenilor muncii din > Cipru (A.K.E.L.), Eze-

I
? kias Papaioannu, în- ( tr-un interviu acordat > ziarului „Haravghi". <■ Pentru restabilirea reia.

teritoriul Ciprului constituie o mare primejdie pentru întreaga populație a insulei. Prezența 
in insulă a Unor „baze

(iilor normale dintre cele două comunități, a arătat el, eșțe necesară 
colaborarea grecflor și 
turcilor pe -baza princi
piilor democratice, res- britanice suverane" este 

■pectului. și înțelegerii 
reciproce. , ■■‘Convorbirile intercipriote trebuie continuate pentru a se depăși toate dificultățile și a se îrtlătțua. divergențele de păreri care mai exista. Pa- paioanmi a subliniat că bazele militare de pe

pripită' de noi ca o în
călcare a suveranității 
de stat a Ciprului, 
.1,.I , > Tp fJ . .

Pornind de la acest 
fapt, in interesul în
tregului ' popor cipriot, 
ne. pronunțăm cu in
sistenta pentru lichida
rea bazelor și pentru 
demilitarizarea insulei.

ADDIS ABEBA 4 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a luat cuvîntul în fața 
delegațiilor din 41 de țări africane 
participante la cea de-a 9-a sesiu
ne a Comisiei, economice O.N.U. 
pentru Africa..

Subliniind aportul Națiunilor 
Unite la decolonizarea. Africii, 
U. Thant a relevat printre, altele că 
„mai rămîne mult de făcut pînă ce 
continentul african Se va’ elibera 
deplin de urmările colonialismu
lui. Deși țările africane au obținut 
un progres economic și social sub
stanțial, • dezvoltarea lor ar fi și 
mai rapidă dacă nu ar avea de 
înfruntat problemele luptei cu co
lonialismul și rasismul1"

Guineea „portugheză". O unitate a forțelor patriotice por- l nind într-o nouă misiune de lupta
druinul consolidării .blocurilor militare, ei acela al desființării lor, al așezării raporturilor interstatale pe bazele colaborării și încrederii reciproce.Este ud fapt unanim recunoscut că politica militară de bloc și acțiunile ce derivă, din ea, ca produs. al condițiilor „războiului rece", constituie o frfnă serioasă în calea slăbirii tensiunii, a înseninării climatului' internațional. Normalizarea rela- ți.iloi dintre state , nu so poate înfăptui pe calea- perpetuării blocurilor militare, pe calea menținerii. și extinderii bazelor militare pe teritorii străine. Dezvoltarea unor raporturi normale între state necesită ca o premisă indispensabilă depășirea grupărilor militare, lichidarea bazelor militare din exterior și retragerea. trupelor în interiorul granițelor naționale, renunțarea la acțiunile militare demonstrative, la- gesturile, declarațiile, și măsurile cu caracter, belicos. Asigurarea securității în Europa șj pe întregul glob impune înlăturarea surselor de neîncredere și; fricțiuni între state,. împrăștierea atmosferei de suspiciune, abandonarea formulelor politicii de forță, bazate pe intimidări, statornicirea unui cli- rwăt1 al înțelegerii și-colaborării, aplicarea' consecventă a principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, e- galității în drepturi, cu- alte cuvinte, crearea condițiilor pentru reglementarea politică a problemelor în suspensie, pentru un circuit viu al valorilor materiale și spirituale, la care

tizarea structurilor existente,.ci chiar la amplificarea integrării pe plan politic și militar a pactului nord-atlantic.A promova un asemenea, curs negativ înseamnă a nesocoti imperativele majore ale vremurilor noastre, pare cer să nu se revină la practicile și . metodele discreditate ale războiului rece, să se meargă înainte pe calea -. colaborării, și a destinderii și nu pe aceea a presiunilor, a amenințărilor cu forța sau recurgerea la forță, a ......___________________________ _____________demonstrațiilor militare de tot solul, să, participe toate statele! pentru afir- să se pună capăt , actelor. de reăcti- vizare a politicii de bloc, instrument al divizării și dezbinării pe plan internațional.Țara noastră care acordă o importanță deosebită, instaurării unor ,.relații sănătoase. între statele europene, între toate statele lumii, a subliniat în repetate .rînduri că diurnul spre pace, securitate si destindere nu. este■ cui ’ if. .-n

marea. personalității și a aspirațiilor legitime ale fiecărei națiuni, mari sau mici. Un asemenea curs pozitiv, pentru care se pronunță cercurile cele mai largi ale opiniei publice, corespunde intereselor vitale ale popoarelor- corespunde rațiunii și justiției, normelor legalității internaționale, constituie unicul, făgaș al păcii și securității în lume.

O crimă odioasă
a forțelor colonialisteAtentatul, odios, care a> :puș, capăt vieții eminentului conducător al mișcării de eliberare din Mozambic (FRELIMO), dr. Eduardo Mondlane. aflat in emigrație Ia Dar-Es Salaam. (Tanzania) de unde dirija lupta for- ■ țelor patriotice din această colonie portugheză, a stirnit minie și indignare. în. rîndurile întregii omeniri progresiste.Nu este pentru prima dată cînd . mina celor mai înrăite cercuri alecor,t________r______________ din_nordul țării,lonialismului. condamnate definitiv de istorie, se ridică pentru . a tcurma firul vieții conducătorilor mișcărilor de eliberare din Africa în încercarea disperată de a se sustrage sentinței1 inexorabile, soartei rușinoase care le așteaptă. Recurgînd la monstruoasa armă a asasinatului politic, agenții plătiți ai colonialismului au. suprimat anterior, în Zambia, uri alt lider al FRELIMO, Jaime Sigauke, secretar pentru organizarea internă a mișcării. Ancheta a stabilit : cu acel prilej că poliția . politică portugheză,faimoasa Pide, a fost organizatoarea acestei crime.După cum se vede, cercurile colonialiste portugheze nu se dau în lături de la nici o mirșăvie pentru a încerca să salveze de la prăbușirea sigură și apropiată șubredul lor imperiu. Angrenat în lunta nent.ru cucerirea independentei. Eduardo Mondlane constituia pentru mo- zambicani. pentru toti africanii pe grumajii cărora mai apasă jugul colonialismului, un exemplu de patriotism si de dîrze- nie. Doctor în sociologie și antropologie, Eduardo Mondlane a fost pro- ' fesor la Universitatea din Sj’racuza din New York. „Deși iubesc mult viata universitară — a declarat el mai, de mult intr-un interviu — m-am decis să-mi consacru viața pentru eliberarea patriei mele. Am convingerea că poporul . Mozambicu- ltii își, va cuceri independenta ; el este acum suficient de. pregătit pentru a obține victoria, în ciuda efor- . turilph cercurilor colonialiste', portugheze și. a aliaților lor ,de a-și men-. ține pozițiile". . ' .Previziunea fostului președinte al FRELIMO are azi temeiuri tot. mai , trainice.. Acest''lucru se poate vedea, cjin adeziunea tot mai largă a mozămbicanifor la ; Frontul de eli-

berare națională. Dacă în 1964 numărul luptătorilor în cadrul frontului nu trecea de 250—300, un an după aceea ajungea la 2 000, pentru ca în prezent frontul să dispună de peste 15 000 de combatanți, din care peste jumătate sînt echipați cu armament modern. Pe fronturile de luptă din Mozambic patrioții africani obțin zi de zi noi succese în lupta lor împotriva, colonialismului. In provinciile complet eliberate, FRELIMO dispune de o administrație proprieiAdresîndu-se compatrioților dr-lui Mondlane, tuturor apărătorilor cauzei eliberării . întregului. continent african, președintele. Tanzaniei, Julius Nyerere, după ce a înfierat crima comisă, a declarat: „Cel mai- bun mijloc de a-i cinsti memoria este de a dezvolta lupta pentru eliberarea Africii11. Președintele Tan- zariiei a arătat că Eduardo Mondlane va fi înmormîntat cu toate onorurile cuvenite unui luptător mort pentru libertatea patriei sale.

La prima vedere — arată un reporter aflat la fața locului — Madridul pare neschimbat. Aceeași for- 1 fotă1 pe bulevarde, aceleași cafenele care te întîmpină cu anunțuri îmbietoare... Și totuși, cînd te întilnești cu'un prieten pe stradă nu mai auzi familiarul „Hola !“. ci pîteva cuvinte spuse .cu un zîmbet amar : „încă nu te-au arestat ?“...Au trecut mai bine de zece zile de cînd consiliul de miniștri al Spaniei, reunit sub președinția generalului Franco, , a hotărîl decretarea stării' excepționale în întreaga țară, pe o perioadă de trei luni. In tot acest timp, poliția a continuat să se folosească intens de „puterile depline" cu care a fost investită pentru a reprima revendicările cu caracter politic, social si economic ale maselor. După valul de represiuni ce au urmat Imediat decretării „stării excepționale11, arestările și deportările au continuat în toate orașele spaniole. Majoritatea celoi- reținuți de poliție sînt membri ai comisiilor muncitorești (sindicate considerate ilegale de autorități), conducători ai organizației catolice, membri al organizațiilor democratice de tinergWpro- fesori, avocați, ziariști, cunoâcutl pentru vederile lor progresist». A- gențiile de presă anunță că de la instituirea „stării excepționale" numărul celor arestați a crescut de la aproximativ 100. în. prima zi. la 1 500 de'persoane. Corespondentul la Madrid al agenției ,.France Press?" scria că măsurile luate de autorități în aceste zile „depășesc categoric limitele unei acțiuni de curățire a grupărilor de opoziție11. Se amintește că o dată cu „starea excepțională11 a fost .readus pe tapet și decr.etul-lege din 1960. potrivit căruia o serie de acțiuni ea răspîndirea de manifeste, grevele, „întrunirile neautorizate1', reuniunile de peste trei persoane vor Ii judecate de tribunale militare.Referindu-se la semnificația măsurilor adoptate de guvern. Ramon Mendezona, membru al Comitetului Executiv al Partidului Comunist din Spania, a .arătat intr-un, interviu a- eordaț ziarului „FUnita" âă ...decretarea ’ Stării" excepționale urmărește în ' Primii! rîrid ;să intimideze populația". în ultimii ani — a declarat el — „în Spania se conturează o alianță întțe forțele muncii și. ale culturii, un front foarte amplu a!/ȘK$ritelor pături de oameni ai muncii”-. Șî tocmai’ acest fapt neliniștește într-o măsură' tot mai mare regimul de Ia Madrid.Fantele arată că în întreaga Spanie a luat; amnloare. în ultima perioadă, mișcarea democratică si progresistă. Comisiile muncitorești desfășoară o amplă actîvița'fe organizîhd numeroase acțiuni în care' revendicările cu caracter economic si .social, șe îrrinl'etesc cu lupta politică.Geografia, politică a Spaniei s-a modificat radical în comparație cu. treciitul — a subliniat, în cadrul a- celuiașî interviu. ' Mendezona. „Astăzi — a arătat el — toți recunosc că Partidul Comunist din Spania se bucură de o mare influentă. Partidul nostru' este un partid de masă, care a depus mari eforturi pentru elaborarea unei politici în concordantă cu cerințele tării, pentru) conturarea unei căi spre socialism". Subliniind dorința P.C. din . Sbania’,de a colabora ;cu alte partide. el a menționat.: „Cel mai puternic aliat al nostru este mișcarea catolică, eu o organizare variată si care, din regiuni cu o veche tradiție de luptă, ca Tara bascilor și unele provincii catalane, sc extinde pretutindeni și a crescut importanta poziției chiar îp capitală... Simpto- mele de .epuizare a regimului sînt vizibile.., Declâfarea stării excepționale demonstrează că sibilitatea, unei. soluții gimului, în căutarea sale".Măsurile represive ______ _ ,...autoritățile de Ia Madrid nu pot împiedica întărirea mișcării democratice și progresiste, nu pot rezolva cerințele legitime ale maselor, problemele acestora. La chemarea P.C. din Spania. în . numeroase orașe au avut ioc. în ..ultimele zile, noi manifestații. în cadrul cărora oartici- panții Și-au exprimat Protestul împotriva politicii antidemocratice si a măsurilor adoptate de guvern.Mișcarea progresistă, din Spania găsește un puternic suport moral în rîndul forțelor democratice de pretutindeni. ; în toată lumea, forțele progresiste își reafirmă simpatia si. solidaritatea fată de- poporul spaniol, de năzuințele sale sote democrație si progres social, convingerea că' regimul franch 1st nu va reuși să frîngă voința de libertate a poporului
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