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CONFERINȚA NAȚIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE în fața exigențelor
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Stîmajî tovarăși,Conferința națională a cadrelor ■didactice — prima de acest fel ținută în țara noastră — are drept obiectiv dezbaterea problemelor de bază ale dezvoltării școlii și stabilirea măsurilor pentru continua perfecționare și modernizare a învățămîntului, corespunzător cerințelor progresului neîntrerupt al societății noastre socialiste. Este deosebit de plăcut pentru mine să vă adresez, cu această 

oto ie, dumneavoastră, și prin dunimeavoastră tuturor cadrelor didactice din țara noastră, un cald salut din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, (aplauze 
puternice).Dezbaterile care au avut Ioc în cadrul conferinței, cît și în perioada premergătoare ținerii ei, au prilejuit o trecere în revistă a activității desfășurate în acest important sector al construcției socialiste, a realizărilor dobîndite pe tărîmul instrucției publice, cît și un larg și fructuos schimb de păreri asupra problemelor esențiale care stau astăzi în fața școlii noastre, și de care depinde ridicarea continuă a nivelului ei științific și educativ. Cu prilejul a- cestor dezbateri au fost exprimate și o serie de critici îndreptățite la F’îresa activității conducerii Mint/ mlui învățămîntului, a altor departamente, a unor consilii populare județene, au fost relevate numeroase lipsuri și neajunsuri care mai persistă în activitatea școlară, în desfășurarea procesului de învățămînt.Considerăm că aceste critici se adresează în egală măsură și tovarășilor care au răspuns și răspund pe. linie de partid și de stat de îndrumarea activității în domeniul învățămîntului. Participanții la Conferința națională și la dezbaterile purtate anterior au făcut numeroase propuneri pe care le consider în cea mai mare măsură judicioase, deosebit de importante pentru bunul mers al învățămîntului din tara noastră, pentru aplicarea în practică a Directivelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a prevederilor noii Legi a învățămîntului. Criticile, observațiile, propunerile și sugestiile făcute dovedesc înalta competență a cadrelor noastre didactice, capacitatea lor de a asigura progresul neîntrerupt al învățămîntului din țara noastră, (vii aplauze).Dezbaterile din cadrul' acestei conferințe ca șl întregul schimb de opinii desfășurat de corpul profesoral atît în pregătirea materialelor supuse plenarei Comitetului Central din aprilie anul trecut, cît și după aceea sînt o ilustrare a practicii statornicite de partidul și de statul nostru în întreaga viață socială — practica consultării nemijlocite a tuturor categoriilor de oameni ai muncii în elaborarea ho- 

tărîrilor ce privesc mersul înainte al societății noastre, atragerii cadrelor de specialiști, a activiștilor partidului și statului la fundamentarea științifică a politicii noastre de dezvoltare economică și culturală a țării. în felul acesta programul elaborat de partid pentru desăvîrșirea construcției socialiste, pentru perfecționarea tuturor laturilor organizării sociale exprimă nemijlocit voința și înțelepciunea colectivă a întregului popor, interesele supreme ale națiunii noastre socialiste, (aplauze puternice). Procedînd astfel, noi pornim de la concepția marxist-leni- nistă care subliniază că edificarea orînduirii socialiste este opera conștientă a maselor, rodul gîn- dirii șl activității creatoare a întregului popor ce-și făurește liber propriul său destin. Crearea tuturor condițiilor ca oamenii muncii, masele populare să ia parte activă la conducerea treburilor obștești, . să-și poată spune cuvîntul asupra tuturor problemelor dezvoltării societății este o lege obiectivă a progresului nostru, un postulat de prim-ordin al construcției socialiste și comuniste. Partidul Comunist Român, consideră drept una din marile sale îndatoriri în îndeplinirea misiunii istorice ce îl revine în societatea noastră organizarea șl conducerea nemijlocită a procesului de adîn- cire și perfecționare multila- 'terală; a noii ‘br'înduifi Sociale.de promovare a tot ceea ce este nou și avansat în gîndirea și creația socială, de dezvoltare continuă a democrației socialiste. Pe această cale, partidul nostru își întărește continuu legăturile cu masele, se _afirmă tot mai puternic ca forță politică conducătoare 
a întregii societăți socialiste, (a- 
plauze îndelungate).Discuțiile din cadrul acestei conferințe au exprimat cu pregnanță voința corpului didactic din țara noastră de a-și consacra forțele propășirii continue a învățămîntului de toate gradele, de a pregăti tot mai temeinic noile generații ale patriei; ele au constituit o nouă și puternică manifestare a atașamentului și adeziunii depline a acestui important detașament al intelectualității patriei noastre la politica internă și externă _a partidului și guvernului, a hotărîril sale de a nu precupeți nimic pentru traducerea In viață a programului partidului de înflorire materială și spirituală a României socialiste, (vii aplauze).Nivelul ridicat al discuțiilor, competența, profunzimea și spiritul de răspundere cu care au fost abordate problemele esențiale ale școlii ne întăresc convingerea că această conferință va exercita o influență pozitivă asupra desfășurării întregului proces de învăță- mînt, va da un nou impuls muncii de perfecționare multilaterală a instrucției publice din țara noastră, de formare a constructorilor socialismului și comunismului, (vii și 
puternice aplauze).

Stimați tovarăși,Conferința dumneavoastră are loc Ia începutul anului în care vom a- niversa un eveniment memorabil în istoria României — împlinirea unui sfert de veac de la eliberarea de sub jugul fascist; această sărbătoare prilejuiește un amplu bilanț al profundelor transformări petrecute în structura de clasă a societății, în situația forțelor de producție și nivelul de trai al maselor, al realizării marilor idealuri de libertate și dreptate socială pentru care au luptat clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea progresistă, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, în frunte cu partidul nostru comunist. (aplauze puternice).în același timp, în întreaga țară se desfășoară campania politică în întîmpinarea alegerilor de deputați în Marea Adunare Națională și în organele locale ale puterii de stat, campanie organizată de Frontul Unității Socialiste — noul nostru organism social care înmănunchează, sub conducerea partidului comunist, principalele organizații de masă și obștești, toate clasele și forțele sociale ale orînduirii socialiste, dînd expresie organizatorică unității moral-politice a întregului popor în jurul partidului și guvernului.
în acest pătrar de veac de existență liberă, România a parcurs o întreagă epocă istorică; au fost răsturnate de la putere clasele exploatatoare, s-a instaurat pentru prima oară domnia poporului în stat. Lichidînd definitiv, atît la orașe cît și la sate, exploatarea omului de către om, clasa muncitoare, aliată cu țărănimea muncitoare, au generalizat relațiile socialiste de producție în întreaga economie. Traducînd în viață politica partidului comunist, poporul a lichidat intr-o însemnată măsură înapoierea din trecut, a creat o puternică industrie națională, a trecut la modernizarea agriculturii și la dezvoltarea celorlalte ramuri ale economiei. S-au.obținut succese remarcabile în dezvoltarea științei și artei, în făurirea noii culturi socialiste. în vasta operă de transformare revoluționară a societății s-au afirmat viguros forțele creatoare ale națiunii noastre, talentul și puterea de muncă ale întregului nostru popor. Prin efortul unit al tuturor celor ce muncesc, indiferent de naționalitate, pe pă- mîntul României a triumfat pentru totdeauna orînduirea socialistă — cea mai dreaptă orînduire cunoscută în istorie, (vii și puternice aplauze). Pe temelia a- lianței muncitorești-țărănești s-a înfăptuit unitatea socialistă a poporului — uriașă forță dinamică a mersului nostru înainte; s-a cimentat prietenia dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, problema națională găsin- du-și rezolvare în spiritul politicii naționale marxist-leniniste a partidului nostru. Partidul Comunist Român și-a dobîndit recunoașterea 

unanimă a poporului ca forță politică conducătoare a națiunii noastre socialiste, (aplauze puternice, prelungite).în cadrul marilor realizări dobîndite de țara noastră în acești ani, un loc'central ocupă ridicarea nivelului de viață material și spiritual al poporului — obiectiv suprem al întregii politici și activități a partidului și guvernului nostru. La creșterea gradului de cultură a populației de la orașe și sate o contribuție hotărîtoare au adus dezvoltarea rețelei de învățămînt de toate gradele, deschiderea largă a porților școlilor tuturor fiilor patriei. A cunoscut o dezvoltare considerabilă sistemul școlii de cultură generală și învățămîn- tul liceal; se poate spune că astăzi nu există localitate a țării, comună sau sat în care să nu funcționeze cel puțin o școală de cultură generală. Indicele de școlarizare pentru populația în vîrstă de 7—19 ani din România este aproape egal cu cel înregistrat în Japonia, S.U.A. și Canada și superior celui din țările vest-europene. O puternică dezvoltare a cunoscut învățămîntul superior, numărul studenților la 10 mii de locuitori fiind în prezent de 75 față de 17 în .1938.Extinderea învățămîntului, dezvoltarea bazei sale materiale au necesitat însemnate eforturi materiale din partea statului, a socie1 Lății. Numai în primii trei Arii ai actualului cincinal, din bugetul statului au fost alocate pentru în- vățămînt peste 22 miliarde lei, iar în acest an planul prevede fonduri de 8,4 miliarde lei. Ponderea cheltuielilor statului pentru învăță- mînt, în venitul național, este de peste 4 la sută, România situîn- du-se din acest punct de vedere la un nivel ridicat pe plan mondial. Una dintre cele mai mari realizări ale regimului nostru socialist, care oglindește caracterul profund popular al politicii culturale a partidului și statului, este asigurarea gratuității complete a școlii pentru toți tinerii, indiferent de stare socială și de naționalitate.Eforturile depuse de partid și guvern pentru dezvoltarea rețelei învățămîntului și perfecționarea instrucției publice au dat roade deosebit de valoroase. Școala noastră de toate gradele, a pregătit în anii socialismului un puternic detașament de cadre de specialiști de toate profesiile, de ingineri și tehnicieni, de muncitori calificați care au adus o contribuție de preț Ia soluționarea complexelor probleme ale construcției socialiste, Ia înflorirea continuă a economiei și culturii patriei. Aceste succese remarcabile în pregătirea cadrelor, rezultatele deosebit de pozitive pe care numeroasele promoții date de școală în acest răstimp le-au dobîndit în producție infirmă în mod zdrobitor concepțiile retrograde susținute în trecut de unii „pesimiști" cu privire la așa-zisa incapacitate a poporului nostru de a face fată cerințelor progresului in

dustrial, de a stăpîni tehnica modernă în producție, de a se ridica la nivelul țărilor cu o .civilizație .economică și tehnico-științifică avansată. Unii spuneau că este greu să treci la crearea unei industrii moderne într-o țară de țărani. în istoria sa, țăranul român a arătat însă, nu o dată, că este capabil să înfăptuiască adevărate minuni. Acest lucru s-a dovedit cu prisosință și în perioada socialismului. (vii aplauze). Realitatea a spulberat toate proorocirile pătrunse de neîncredere în forța creatoare a poporului nostru, în inteligența și adaptabilitatea sa la cerințele progresului tehnic și social. Pe întreg cuprinsul țării au fost ridicate uzine și fabrici moderne, utilate cu tehnica cea mai avansată, a crescut într-un ritm impresionant producția în toate ramurile industriei socialiste. Aceasta este rezultatul muncii eroice a clasei noastre muncitoare, al hărniciei și competentei cadrelor de ingineri, tehnicieni și muncitori care, învingînd greutățile, reușesc să-și însușească procesele tehnologice moderne, să-și ridice continuu calificarea profesională. Toate ■acestea demonstrează că avem un popor minunat, un tineret înzes-’ trat — atît la orașe cît și la sate —- căruia, dacă îi creăm condiții pentru a se instrui, pentru a-și însuși cuceririle cele mai noi ale ^științei, -îi putem ■ încredința' c-u încredere și curaj sarcini oricît de mari în societatea noastră, cu convingerea că le va putea îndeplini cu succes, (aplauze puternice).Marile înfăptuiri obținute în a- cești 25 de ani în dezvoltarea economiei, în îmbunătățirea condițiilor de viață materiale și culturale, în înflorirea învățămîntului de toate gradele demonstrează justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru, care aplică în mod creator adevărurile generale ale ideologiei proletariatului la condițiile concrete ale țării noastre ; ele sînt rodul eforturilor susținute ale clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, ale întregului popor, care înfăptuiește neabătut politica Partidului Comunist Român, (aplauze puternice, îndelungate).
Stimat! tovarăși,In prezent oamenii muncii desfășoară o intensă și rodnică activitate pentru transpunerea în viață a prevederilor planului pe 1969— cel de-al patrulea an al cincinalului, pentru realizarea programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului. Eforturile principale ale poporului sînt îndreptate spre dezvoltarea susținută a forțelor de producție, a bazei tehnico-materiale a socialismului— factorul determinant al progresului multilateral al patriei, al creșterii nivelului de viată și de

(Continuare în pag. a Ul-a)

anului hotăritor
cincinalului

Emblema atribuită anului 19119 — „an hotăritor al cincinalului" — însuflețește colectivele întreprinderilor, le mărește exigența și răspunderea într-un flux convergent de eforturi și preocupări îndreptate spre realizarea ritmică, integrală și în condițiile unei înalte economicități a tuturor indicatorilor de plan. Prin intermediul datelor statistice, al primelor rapoarte întocmite în întreprinderi. încercăm acum, la începutul celei de-a doua luni din acest an, să descifrăm „codul" succeselor înregistrate în ianuarie în diverse unități economice, să conturăm. după nivelul realizării indicilor planificați. gradui de fructificare a potențialului productiv, măsura valorificării „zestrei" . tehnice si umane din întreprinderile industriale, Cum ați debutat în anul 1969 ? Ce laturi calitativ noi se desprind după prima lună de activitate din acest an ? Care sînt principalele măsuri pentru combaterea unor neajunsuri ivite în activitatea economică ?
★La uzina din Slatina, cetatea aluminiului românesc, am aflat că prima lună din acest an a fost încheiată cu toți indicatorii de plan depășiți. De pildă, planul producției de aluminiu, ale cărei prevederi sînt cu peste 60 la sută mai mari față de ianuarie 19'68, a fost depășit cu 11 tone. Același bilanț pozitiv, dominat de realizări integrale și depășiri ale principalilor indicatori de plan, îl întîlnim și în alte întreprinderi industriale. Pe ansamblul unităților industriale ale județului H.u-, nedoara, bunăoară, planul producției globale a fost depășit cu 10 milioane Iei, livrîndu-se suplimentar 5 200 tone fontă și 1 850 tone oțel. Cît privește întreprinderile industriale din Capitală, activitatea lor s-a caracterizat și în luna ianuarie printr-un înalt dinamism. Planul producției globale a fost îndeplinit în proporție de 100,3 la sută, iar cel de export — de 115 la sută.Cum s-au obținut aceste succese, în ce direcții s-a acționat concret ? Invariabil, explicațiile pornesc din același punct: aplicarea unor măsuri eficiente de organizare științifică a producției si a muncii, printre care 

raid-anchetă

Telegramă

Tovarășului VICTORIO CODOVILLĂ
Președintele Partidului Comunist din ArgentinaLa cea de-a 75-a aniversare a zilei de naștere, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adresează dumneavoastră, vechi militant al mișcării muncitorești și conducător de seamă al Partidului Comunist din Argentina, un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări.Ne folosim de acest prilej pentru a vă ura, dragă tovarășe Victorio Codovilla, multă sănătate și activitate rodnică pusă în slujba cauzei socialismului, democrației și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general <

al Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

perfecționarea fluxurilor de fabricație, raționalizarea transporturilor interne, îmbunătățirea programării, a aprovizionării tehnico-materiale. a întreținerii și . reparării, utilajelor. Ne-am oprit la una din numeroasele unități care au raportat la sfîrșitul acestei luni insemnate depășiri ale indicatorilor de plan : uzina de prelucrare a maselor plastice' ..București".Din capul locului, directorul întreprinderii. ing. Mihai Lucaci, a precizat ; — Rezultatele pozitive obținute, în ultimii 4 ani de întreprinderea noastră nu au constituit niciodată un prilej de automulțumire. A- nul trecut, de pildă, toți indicatorii de plan au fost depășiți in procente variind între 1 și 3 la sută. Evaluînd realist numeroasele rezerve interne, colectivul uzinei a perseverat, în continuare, pentru perfecționarea activității economico-finan- ciare. Astfel, am ajuns ca și în prima lună din 1969 să menținem la niveluri înalte toți indicatorii de plan.— Vă rugăm să prezentați sintetic aceste cote înalte „escaladate" de colectivul uzinei.— în luna ianuarie, producția globală a fost realizată în proporție de 101,5 la sută, producția marfă — de 101,9 la sută și productivitatea muncii — de 101,9 la sută. Am îndeplinit, în condiții optime, și planul de export, la care depășirea a atins un procent de 20 la sută.— Nu cumva sarcinile de plan stabilite pentru uzinS au fost., mal puțin mobilizatoare ?— Nicidecum I An de an, producția uzinei a cunoscut o dinamică ascendentă, cu aceeași dotare tehnică șl forță de muncă. Sporurile de producție atît din anul trecut cît și din luna ianuarie a.c. s-au realizat în exclusivitate prin creșterea productivității muncii.— Există o ierarhizare a factorilor care concură Ia obținerea succeselor „în lanț" ?
Viorel SALĂGEAN 
Constantin CĂPRARU

(Continuare în pag. a II-a)

Vineri dimineața, în sala 
Palatului Republicii Socialiste 
România, au continuat, în șe
dință plenară, lucrările Con
ferinței naționale a cadrelor 
didactice. La amiază, lucrările 
conferinței au luat sfîrșit.

La ședința de închidere au 
luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Ilie Verdeț, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekas, Manea Mănescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Dumitru 
Popă, Dumitru Popescu, Mihai 
Dalea.

In sală se aflau membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvernului, 
conducători de instituții cen- 
trale și organizații obștești.

Sosirea în sală a conducăto
rilor de partid și de stat a 
fost salutată, de cei peste trei 
mii de delegați și invitați, cu 
puternice și îndelungate a- 
plauze.

Ministrul învățămîntului, 
acad. Ștefan Bălan, a adresat 

conducătorilor partidului și 
statului un cald cuvînt de 
salut.

Întâmpinat cu vii și căl
duroase aplauze a luat cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat.

Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rînduri de entu
ziaste și însuflețite aplauze.

In cuvîntul de închidere a 
conferinței, ministrul învăță
mîntului a scos în evidență im
portanța deosebită a acestei 
mari întruniri a reprezentanți
lor corpului nostru profesoral, 
însemnătatea dezbaterilor și 
măsurilor adoptate pentru dez
voltarea învățămîntului în România. El a exprimat, în nu
mele celor prezenți și al tutu
ror cadrelor didactice, mulțu
miri secretarului general al 
Comitetului Central al parti
dului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru înalta pre
țuire și însuflețitorul îndemn

(Continuare în pag. a IV-»,) (l’oto : Gh. Vinjil#»In timpul lucrărilor conferinjei
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de muncăazi repre- profesii tot

Înființa și complexe, încadrați medicină

1017 cîte 286 de spi- și de în- 44 587 de policlinici,

dr. docent Eugen MAREȘ
adjunct al ministrului sănătății

PREOCUPĂRI DE PERFECȚIONAI

IN INTIMPINAREA ALEGERILOR PENTRU

MAREA ADUNARE NAȚIONALA

Șl CONSILIILE POPULARE
Noul complex de deservire din Cîmpina

« © © @ v V g V fl © 0ocrotirii sanatatii
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populației rurale
în anii construcției socialiste, pe măsura creșterii potențialului economic al țării s-au alocat, din bugetul statului, sume din ce în ce mai importante pentru ocrotirea sănătății — de la 644,5 milioane lei In 1950 la 6 miliarde 147,6 milioane lei în 1969, Au crescut totodată cheltuielile medii pe un pat; astfel, în 1968 aceste cheltuieli s-au cifrat la 6 890 lei în casele de naștere, 4 940 lei în creșe și la 23 700 lei în spitale. în perioada 1950— 1968, investițiile în sectorul sanitar au crescut de peste 3,5 ori. Chiar și numai a- ceste cifre sînt suficiente pentru a ilustra grija partidului și guvernului față de problema socială majoră a ocrotirii sănătății populației.în acest cadru trebuie examinate și aspectele asistenței medicale în mediul rural. In plenara C.C. al P.C.R. din 25 octombrie 1968, în care s-a analizat starea de sănătate și s-au dezbătut măsurile privind perfecționarea rețelei sanitare și a asistenței medicale în țara noastră, organizarea ocrotirii sănătății populației rurale a ocupat un Ioc deosebit.Pentru a face față.necesităților de asistență medicală și de ocrotire complexă și multilaterală a sănătății populației sătești, rețeaua de asistență tne- la . sate a dezvoltare mediul rural în prezent

dicală de cunoscut o continuă. In funcționează2 700 de circumscripții sanitare, față de existau în 1938, tale teritoriale treprindere cu paturi, 72 de unde medici specialiști stau la dispoziția publicului pentru consultații. Numărul caselor de naștere — creație a regimului nostru — a crescut de la 370 în 1948, la 1790, cu 9 251 de paturi, în 1968. Aceasta a permis ca 82,2 la sută din nașteri să aibă loc în instituții de o- crotire a sănătății. Toate acestea au dus la scăderea considerabilă a mortalității— de Ia 19,1 la mia de locuitori în 1938, la 9,3 în 1967 ; în aceeași perioadă, mortalitatea infantilă a înregistrat o scădere de peste 132 la mie.în funcție de noile condiții create prin împărțirea administrativ-teritorială a țării se cer rezolvate, în continuare, o seamă de probleme. în comunele mari, puternice, care au fost create, există posibilitatea organizării unei asistențe medicale de nivel ridicat, în primul rînd pe calea concentrării bazei materiale și a cadrelor medico-sa- nitare existente. Realizarea acestei sarcini este o preocupare majoră pentru Ministerul Sănătății. Plecînd de la necesitatea consolidării dispensarului comunal— ca unitate de bază a a- sistenței medicale — se vor construi sau se vor moderniza localuri corespunzătoare. In funcție de necesități, în dispensarele medicale rurale se vor înființa cabinete de pediatrie, staționare de copii și micromaternități, cabinete stomatologice, puncte farmaceutice sau farmacii. Pe cît posibil, dispensarele vor fi dotate cu autosanitare pentru rezolvarea promptă a urgențelor. Ministerul Sănătății a întocmit temele și proiectele acestor construcții sanitare. . care vor îmbunătăți condițiile de muncă, funcționalitatea și rezultatele asistenței medicale. De altfel, în județele Olt, Argeș, Brăila și altele au apărut asemenea unități, adevărate centre de sănătate rurale, ca urmare a unor măsuri eficace întreprinse de către organele locale.Firește, întreagă această acțiune presupune o desfășurare în timp. De aceea, într-o primă perioadă, în comunele către care gravitează în mod natural populația * două-trei comune

' limitrofe se vor alte dispensarei în care vor fl 2—4 medici (de generală, pediatrie, stomatologie), ceea ce va duce la rezolvarea multor probleme de sănătate. în satele mai îndepărtate de centrul comunei vor funcționa, în■ continuare, dispensarele actuale cu medic sau vor fi : înființate puncte sanitare,încadrate cu personal mediu.în mediul rural lucrează astăzi aproape 6 000 de medici și peste 20 000 de , cadre medii și auxiliare; Activitatea lor este ilustrată grăitor de cifrele pe care ni le oferă statistica : în ultimul an, medicii din circumscripțiile sanitare rurale au acordat aproxi- i mativ 30 milioane de consultații, iar cadrele medii au făcut peste 20 milioane ’ de vizite la domiciliu. îh plus, policlinicile spitalelor unificate din orașele limitrofe au acordat, prin specialiștii lor, peste 10 milioane de consultații pentru populația rurală — 26 la sută'din totalul activității de policlinică. Totodată, pornindu-se de la cerințele repartizării judicioase a medicilor pe teritoriu, ale încadrării localităților rurale cu personal medical calificat, s-a acordat o deosebită atenție repartizării în mediul rural a unui mare număr de medici și cadre medii din promoția 1968, procedîndu-se, pe plan local, și la o redistribuire mai judicioasă a personalului medico-sanitar, astfel încît fiecare comună să poată fi încadrată corespunzător.în vederea asigurării unei asistențe medicale de calitate cît mai bună, a folosirii pe scară largă a cuceririlor recente obținute în medicină, o atenție permanentă se acordă ridicării nivelului de pregătire a medicilor de medicină generală din mediul rural, care, prin natura muncii, sînt puși adesea în situația de a rezolva singuri cazuri de competența și a altor specialiști. în acest scop, în colaborare cu Ministerul învățămîntului, se aduc îmbunătățiri programului și pregătirii studenților în timpul facultății; totodată, se întreprind în toate județele măsuri menite să a- sigure colaborarea și contribuția specialiștilor din spitalele unificate la acordarea asistenței medicale din teritoriu. Trecerea circumscripțiilor sanitare rurale în subordinea tehnico- administrativă a spitalelor unificate teritoriale și stabilirea responsabilității me- dicilor-șefi de secție pentru asistența medicală din mediul rural constituie una dintre principalele pîrghii în perfecționarea medicilor de medicină generală, mult, în unele județe organizează instruiri stagii scurte în spital pe probleme de pediatrie, obstetrică și de urgențe. De asemenea, cadrele repartizate în acest an în comune fac un stagiu de perfecționare în spitalele teritoriale înainte de a-și începe activitatea la posturile de încadrare rurale.Un cuprinzător program de măsuri se va iniția și pentru asigurarea unei continue îmbunătățiri în alte domenii ale asistenței medicale. Ridicarea nivelului activității în casele de naștere, unități sanitare oferă, în cele mai locuri, condiții bune sistență și îngrijire, în măsurile preconizate un loc însemnat. Se va avea în vedere repartizarea uniformă pe teritoriu, comasarea caselor de naștere și transformarea lor eventual în micromaternități rurale cu o rază mai largă, încadrate cu medici specialiști,

MaiseȘi

care multe de a- ocupă

SOCIALISMULUI

folosind In acest scop experiența pozitivă a unor acțiuni întreprinse în județele Mureș, Galați, Co- vasna etc.îmbunătățirea asistenței medicale a copiilor Ia domiciliu, dotarea cît mai adecvată a unităților de stomatologie, asigurarea transportului de urgență, orientarea medicilor în prevenirea bolilor cronice și profesionale, în combaterea bolilor transmisibile — iată numai o parte a altora din obiectivele viitoare ale activității de îndrumare a Ministerului Sănătății și a direcțiilor sanitare județene pentru ridicarea nivelului asistenței medicale a satului. Că îmbunătățirea activității me- dico-sanitare preocupă organele locale responsabile o dovedește, între altele, și faptul că printre angajamentele luate ca răspuns la chemarea Consiliului popular județean Galați se numără numeroase și importante obiective cu acest caracter. Este o, chezășie că autoritățile locale vor spri- ;■ . jini ■ mai - mult realizarea acțiunilor medico-sanitare. Ar mai fl de amintit că prevederile stabilite de consiliile populare pentru ridicarea nivelului de civilizație și confort al satului — exprimate, între altele, prin electrificările masive, modernizarea surselor de aprovizionare cu apă, înființarea a numeroase băi comunale, terenuri de sport, etc. — creează premise

pentru o activitate profilactică și curativă cu o eficiență tot mai ridicată, pentru creșterea nivelului sanitar al populației rurale.Un factor hotărîtor în acțiunea vastă de dezvoltare și perfecționare continuă a mijloacelor de asistență sanitară îl constituie stabilizarea cadrelor medi- co-sanitare în comună, în- cît ele să fie permanent la dispoziția populației. In a- ceastă direcție, de un real folos s-a dovedit a fi sprijinul organelor responsabile locale, pentru a asigura cadrelor medicale condiții corespunzătoare și viață.Medicul este zentant al unei . mai frecvent întîlnite, rolul său în viața socială este bine definit, iar pentru răspunderea cu care muncește, îndeplinlndu-și marile îndatoriri profesionale ce-i revin, se bucură de stima cetățenilor, a locuitorilor orașelor și satelor.„Este de înțeles că medicii, personalul sanitar trebuie să-și canalizeze întreaga activitate, de zi și noapte, apărării sănătății, prevenirii șî combaterii bolilor, asigurării tuturor condițiilor ca poporul român să fie un popor sănătos, viguros, în stare să-și îndeplinească cu succes rolul de constructor al socialismului, să facă să înflorească continuu națiunea noastră socialistă" — a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu. Acest cuvînt constituie pentru întreg personalul medico-sanitar dovada aprecierii și încrederii pe care partidul le-o acordă și un imbold în plus pentru o activitate caracterizată prin entuziasm, prin- tr-un spirit de înaltă responsabilitate și abnegație în slujba îndeplinirii sarcinilor de cinste puse în față de partid și guvern.

Bogatul material propagandis
tic editat la Bacău pentru cam
pania electorală cuprinde prin
tre altele o broșură intitulată 
„Județul Bacău în anii socia
lismului", care înfățișează preg
nant marile transformări care 
au înnoit înfățișarea acestor me
leaguri.

Străbătînd meleagurile bă- 
căoane — se arată în broșură 
— încerci un justificat senti
ment de mîndrie, văzînd cum 
peisajul natural, atît de pitoresc, a fost întregit cu cel in
dustrial, creat cu hărnicie și 
pricepere de oamenii muncii. 
Iată cîteva cifre revelatoare: 
județul Bacău a produs anul 
trecut de două ori mai multă 
energie electrică decît întreaga 
țară în 1933. Bacăul se situează 
azi in producția industrială a 
tării pe locul al cincilea după 
municipiul București și județele 
Brașov, Prahova, Hunedoara.

Este semnificativă pentru 
dezvoltarea județului amploarea 
construcțiilor de locuințe. Se 
menționează că în ultimii opt 
ani în localitățile din județ s-au 
construit 15 000 de apartamente.

Realizări însemnate s-au ob
ținut și în agricultură. Cele 110 
cooperative agricole s-au dez
voltat multilateral. Averea lor 
obștească a crescut de aproape 
3 ori, iar veniturile bănești de 
peste 4 ori. Din numărul total 
de locuințe existente în satele 
județului, peste 60 la sută sînt 
construite în ultimele două de
cenii. 250 de sate sînt astăzi 
iluminate electric.

In partea de sud a orașului 
Bacău, în noul și cochetul car
tier „Cornișa Bistriței", a apă
rut un tînăr centru universitar 
reprezentat prin cele 5 facul
tăți ale Institutului pedagogic. 
Pentru crearea unor condiții tot 
mai bune de învățătură' și de trai au fost date în folosință ‘ cămine -noi, o cantină* 14-labo
ratoare și biblioteci.

O intensă viată culturală pul
sează în toate satele și orașele 
județului. Cele 6 case de cul
tură și 321 cluburi și cămine 
culturale, în care își desfășoară 
activitatea peste 14 000 artiști 
amatori, 330 biblioteci, teatrul, 
filarmonica, cele 16 cinemato
grafe urbane și 221 cinemato
grafe rurale, muzeele, ales.ă o intensă preocupare pent,-a răh- 
pîndirea culturii și artei in rai
durile maselor larai.

Concordanta activității cu necesitățile. cerințele, exigentele cetățenilor este și pentru cooperație, ca de aitfel pentru întreg comerțul, o condiție sine qua non, o obligație de prim ordin. Reușesc oare unitățile cooperației meșteșugărești să realizeze dezideratele publicului ? Evident că și în acest sector s-au făcut mari pași înainte, s-au consemnat realizări despre care vom aminti chiar în prezentul articol. Totuși, pe lîngă succesele importante obținute, există și unele deficiente despre care se vorbește cam de multă vreme.în scrisorile sosite la redacție cetățenii sesizează, de pildă, neomoge- nitatea unităților de deservire, repartiția lor nejudicioasă pe teritoriul orașelor, absenta acestora din multe cartiere noi. Care este cauza acestei situații ?Ne-am adresat pentru răspuns tovarășului Ilie Alexe, vicepreședinte al UCECOM.— Cunoaștem această situație — ne-a răspuns interlocutorul — cu atît mai mult cu cît și la conducerea UCECOM sosesc asemenea sesizări. De pildă. în cartierul Titan din Capitală, microraion cu peste 60 000 de locuitori, nu s-a construit decît o singură unitate de frizerie și coafură, iar pentru alte servicii nu sînt prevăzute spații... Numărul unităților cooperației meșteșugărești nu crește, cum ar fi normal, proporțional cu numărul de locuitori, cu densitatea populației într-o zonă sau alta a orașelor. în multe cazuri, de asemenea neajunsuri se fac vinovate chiar ' conducerile unor cooperative sau ale uniunilor județene care nu „se zbat" îndeajuns, nu depun suficiente eforturi pentru o repartiție teritorială corespunzătoare a unităților cooperației meșteșugărești. Am fi însă nedrepți dacă în același timp nu am arăta că nici ele nu primesc încă un ajutor corespunzător din partea consiliilor populare, că nu li se acordă întotdeauna suficientă a- tentie. E o situație aproape generală : spațiile pentru amplasarea unităților de servire se primesc cu mare greutate. Apoi, aceleași spații sînt schim-

Convorbire cu tovarășul 
Ilie ALEXE 

vicepreședinte al UCECOM

EDITURA POLITICĂ AU APĂRUT:
„RITMUL CREȘTERII ECONO
MICE" de ~ "
Deschizînd 
economică", 
o problemă 
joră pentru

— Știm că buna servire a cetă
țenilor este concomitent atît o pro
blemă economică cît și una etică. La 
redacția noastră mai sosesc scrisori 
care ne fac cunoscut că în unele co
operative servirea nu numai că nu 
este încă „optimă", dar e și de o dis
cutabilă calitate, că unii lucrători au 
încă o atitudine inadmisibilă față de 
solicitanți. Iată un fragment dintr-o 
scrisoare a Măriei Felea din Galați s 
„In răstimp de o lună am fost ne
voită să bat de trei ori drumul pînă 
la cooperativa „Avîntul", deoarece 
cei de acolo, Supărați probabil că-i 
plictisesc prea mult, s-au încăpățînat 
și la rîndul lor au efectuat de fiecare 
dată o treabă de mîntuială, iar tele
vizorul nu funcționează nici aqy'vL-— Din păcate mai avem desyui lucrători care nu sprijină creșterea prestigiului unităților noastre de servire, care prin atitudinea față de solicitant, prin faptul că nu respectă termenele aduc mari deservicii nu numai cetățeanului dar chiar cooperativei. Aceste atitudini sînt combătute în adunări generale iar vinovății sînt sancționați mergîndu-se. pînă la înlăturarea lor din cooperativă. Dar sancțiunile nu sînt întotdeauna o soluție. De aceea UCECOM-ul, prin conferințe, discuții, proiecții, caută să convingă pe fiecare cooperator că numai printr-o atitudine civilizată față de cetățean, prin cinste și demnitate reușește să-și cîștige stima și respectul acestuia, reușește să sporească încrederea oamenilor.

— Și în cooperația meșteșugăreas
că calitatea produselor rămîne un 
deziderat, un domeniu în care trebuie 
acționat continuu. Ce măsuri între
prindeți în acest sens ?

■ ir- Calificarea și specializarea Iu- crătorilor sînt în prim planul activității UCECOM. RidicarerV -continuă a nivelului profesional Cooperatorilor este mereu în atenția' noastră. Numai în perioada ' 1966—1968, peste 30 000 de cooperatori au urmat cursurile de ridicare a calificării și de specializare. în anul școlar 1967— 1968 au fost cuprinși în învățămîntul cooperației peste 16 000 de elevi, iar în anul 1963—1969 alți 7 000. O seria de alte măsuri organizatorice au menirea să îmbunătățească activitatea de servire. Desigur, pentru îmbunătățirea activității unităților meșteșugărești se simte nevoia unui sprijin mai eficient și din partea unor ministere, a unor furnizori. Cooperativele nu au întotdeauna la înde- mînă materialele necesare satisfacerii exigențelor și cerințelor privind diversitatea produselor și calitatea a- cestora. Mă refer la contexturi și țesături pentru cooperativele de croitorie, mai ales pentru casele de mode, culori și materiale pentru cele de încălțăminte și marochinărie, furnir pentru centrele de mobilă etc. Ministerul Industriei Construcțiilor nu livrează în cantități suficiente nici materialele necesare unor reparații de locuințe, nemaivorbind de cele pentru construcția unor locuințe proprietate personală.Buna servire depinde și de o serie de alți factori: consilii populare, ministere etc., care consider că au datoria să ne sprijine mai mult pentru a putea face noi pași pe drumul eliminării deficiențelor, al dezvoltării și modernizării cooperației meșteșugărești.
Convorbire consemnată da 
Dumitru MINCULESCU

bate foarte des. ceea ce face să se piardă vreme prețioasă din timpul afectat lucrărilor de construcție. Nu-i suficient că nl se repartizează puține locuri la parterele blocurilor noi. dar, în plus, unitățile cooperatiste mai sînt si scoase fără menajamente din diferite clădiri, fie ca urmare a demolărilor, fie pentru că respectiva încăpere a primit o altă destinație ! La Tulcea. bunăoară, au fost evacuate cîteva unități fără ca măcar să li se fl oferit în schimb un alt spațiu. La București, o serie de cooperative din cartierul Colen- tina au fost demolate si totodată desființate, deoarece nimeni nu s-a mai învrednicit să le ofere alte clădiri în loc. Sînt anumite consilii populare care merg pînă acolo încît consideră că dacă undeva a fost construit un complex celelalte unități ale cooperației, existente în cartier, trebuie pur și simplu desființate, neîntelegînd că noul complex a fost dat în folosință tocmai pentru lărgirea si diversificarea rețelei. Ca urmare a construirii unei case de modă la Oradea. Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești i s-a cerut să evacueze alte 6 spații.Pe lîngă această atitudine vitregă aș vrea să mai subliniez și o altă cauză care a împiedicat dezvoltarea rețelei în unele cartiere. Este vorba de ne- utilizarea fondurilor alocate în acest scop. Cu cîțiva ani în urmă, foștul sfat popular din Oradea a primit bani pentru construirea unei frizerii în apropiere de gară. Același sfat a dat însă banilor o cu totul altă destinație. S-au dat fonduri pentru construirea unor centre ale cooperației la Ploiești, în cartierul de la ieșirea orașului, spre Cîmpina, dar și aceștia au luat, în ultimă instanță, o altă destinație.Astfel de deficiențe, pentru remedierea cărora UCECOM va milita și în continuare cu și mai multă fermitate au frînat întrucîtva lărgirea și diversificarea rețelei de prestații. Dar să nu se înțeleagă de aici că dezvoltarea și modernizarea cooperației meșteșugărești a stagnat. Măsurile eficiente luate de către partid au contribuit în mod hotărîtor la ridicarea pe o treaptă superioară a activității de servire a populației, au extins considerabil această rețea care a înregistrat, în special în ultimii ani, o curbă ascendentă. Astfel, numai în perioada 1966—1968 în numeroase orașe ale țării s-au dat în folosință nu mai puțin de 67 complexe, iar încă 26 își vor deschide porțile în acest an. De asemenea, venind în în- tîmpinarea solicitărilor cuprinse în numeroase scrisori, în 1969 vor începe să funcționeze 7 spălătorii și curățătorii chimice la Pitești, Tg. Mureș, Deva, Sibiu, Baia Mare, Buzău și Suceava, precum și 5 stații auto (care se adaugă celor 16 construite anul trecut) la Focșani, Reșița, Buzău, Rm. Vîlcea, Brăila. Cît despre stațiile din orașele Baia Mare, Oradea, Tg. Mureș, Constanța, Cluj și Galați — a- cestea își vor lărgi capacitatea de deservire.

„MIC DICȚIONAR FILOZO
FIC", primul dicționar original 
de acest gen. este elaborat de 
un colectiv de cercetători din 
Institutul de filozofie al Acade
miei și de cadre didactice de la 
catedrele de științe sociale din 
țara noastră. Lucrarea cuprin
de peste 1 000 de articole. Ti
tlurile acestora acoperă variate 
discipline filozofice sau limi
trofe : materialismul dialectic si 
filozofia științelor naturii, ma
terialismul istoric, socialismul 
științific, sociologia, științele po
litice. istoria filozofiei, psiholo
gia, etica, estetica, logica clasi
că și simbolică, epistemologia, 
istoria religiei ș.a.

< ecei

numărul mediu scriptic plam-(Urmare din pag. I)

Emilian Dobrescu. 
colecția „Creșterea 
lucrarea abordează 
de importanță ma- 

,___ ,_________ dezvoltarea economiei noastre. Autorul examinea
ză categoriile de bază ale re
producției în contextul particu
larităților actuale ale acesteia, 
metodele de analiză cantitativă 
a ritmului și factorilor creșterii 
economice. In ultima parte a 
lucrării se evidențiază premise
le și factorii principali ai dez
voltării economiei românești 
postbelice, îndeosebi probleme
le acumulării și principalele 
modificări în structura econo
miei naționale.

— Fără să intru în detalii de ordin tehnic, consider că trebuie reliefate cîteva laturi esențiale ale activității uzinei. în primul rînd este vorba de spiritul gospodăresc dezvoltat. Se știe că rezultatele din producție în primele luni ale anului depind, în mare măsură, de felul în care se asigură pregătirea fabricației. Fără să aștepte „indicații speciale", serviciile noastre de aprovizionare, producție și desfacere și-au coordonat activitatea în așa fel încît au intrat în acest an cu o pregătire a fabricației a- proape fără cusur. în acest fel. rezultatele pozitive din luna ianuarie apar ca o continuare firească a celor obținute în anul trecut, bineînțeles la cote superioare. în al doilea rînd mai trebuie remarcată responsabilitatea înaltă care a fost întronată la fiecare loc de muncă. Spun, fără exagerare, că o eventuală nerea- lizare zilnică a planului prilejuiește, cu repeziciune, o dezbatere de masă. Vin la comitetul de direcție muncitori și șefi de atelier care fac propuneri, cer ajutor în rezolvarea unor probleme de producție. Prin întărirea responsabilității în muncă s-a ajuns ca întregul mecanism aprovizionare — producție — desfacere să funcționeze foarte bine. în ianuarie, bunăoară, s-au realizat toate contractele noastre cu beneficiarii. Si este vorba de peste 700 de contracte. în circa 12 000 de poziții. în sfîrșit, trebuie să spun că am atacat frontal o serie de probleme referitoare la organizarea științifică a producției și a muncii. Un complex de măsuri tehnice în plină aplicare la ora actuală se va solda cu un spor de producție de 10—12 milioane lei anual.

— Am intrat în acest an cu stmgul — ne-a răspuns ing. Petre Tiseanu, directorul uzinei „Poiana" din Cîmpina, la întrebarea noastră privind realizarea planului pe ianuarie.„Cu stîngul" — înseamnă că la această întreprindere treburile merg prost. Și așa și este. Această importantă uzină cîmpineană nu și-a realizat indicatorul productivitatea muncii decît în proporție de 97,35

peste ficat.Am slabs acest . . . . tivitatea din acest an. Inginerul șef, tov. Constantin Băltășescu, susține că lipsa de ritmicitate și slaba productivitate a muncii au fost provocate de neasigurarea uzinei cu comenzi. „Contraetanții —

căutat să aflăm ce verigi ale producției au determinat început nefavorabil în ac-
de muncă erau goale ; în alte părți grupuri, grupuri de oameni stăteau la discuții sau fumau. Pînă la 3 februarie, din planul decadal nuse realizase aproape nimic.Motivarea inginerului șef și a directorului uzinei că „nu sînt comenzi" nu poate fi luată în considerație în nici un caz pentru luna ianuarie și începutul lui februarie. Neritmicitatea în muncă, productivi-

tn fața exigențelor

anului hotărîtor al cincinalului
la sută. Ne interesăm de modul în care s-a lucrat, cu ce ritmicitate. După un început anemic în prima decadă a lunii ianuarie. în ultimele 10 zile s-a fabricat mai mult de jumătate din producția lunii. Explicația acestei situații total necorespunzătoare nu trebuie căutată decît în lipsa de organizare a întregului proces de producție, în programarea formală și nerealistă a producției, în slaba disciplină în muncă. S-a ajuns în acest fel ca în permanență uzina „Poiana" să apeleze la ore suplimentare și la forță de muncă

spunea domnia sa — nu și-au trimis tractoarele și motoarele pentru reparații capitale". Oare realizarea a 50 la sută din plan în ultimele 10 zile ale lunii nu dovedește că atunci cînd există o preocupare susținută, cînd se acționează cu simț de răspundere, pe toate treptele, se poate realiza planul ? Dar după acel „finiș" puternic din ultima decadă a lunii ianuarie, în februarie lucrurile au intrat pe vechiul făgaș. în toate secțiile uzinei, acum la începutul celei de-a doua luni, activitatea de producție este abia perceptibilă. La montaj, bunăoară, multe locuri

tatea scăzută sînt generate de o slabă organizare a locurilor de muncă, de lipsa de exigență a maiștrilor și șefilor de secție și, mai departe, a conducerii uzinei.Directorul tehnic al direcției tutelare din Ministerul Petrolului, ing. Grigore Andrecscu, pe care l-am întîlnit în uzină, ne-a relatat :— Mă aflu aici pentru că, într-a- devăr, situația acestei unități este neliniștitoare. Căutăm ieșirea din impas. Avem în vedere cîteva posibilități, cîteva măsuri.De ce nu se acționează energie pentru a pune în practică, cel puțin acum, una din aceste soluții și posi-

bilități 7 Este de datoria Ministerului Petrolului șă ia măsuri pentru ca și acest colectiv să aibă posibilitatea să se integreze în efortul general al întregii industrii de a îndeplini exemplar planul de producție. în același timp, comitetul de partid uzinal trebuie să acționeze hotărît, prompt și energic pentru ca impasul în care se găsește întreprinderea să fie depășit.în cursul anchetei noastre ne-am oprit și la alte întreprinderi. Fără să insistăm asupra elementelor de bilanț pozitive sau negative, prin prisma cifrelor statistice, vom nota pe scurt o constatare făcută în unele din aceste unități industriale. Combinatul de fibre artificiale Brăila, de exemplu, a raportat la sfîrșitul lunii ianuarie îndeplinirea planului. Realizarea planului, însă, așa cum a reieșit din analiza repartizării producției lunare pe trimestrul I, este, cum se spune, un fel de „a ne fura singuri căciula". Astfel, unitatea respectivă, cu știrea ministerului, a repartizat pentru luna ianuarie doar 24 la sută din producția trimestrului I, fată de 33 la sută cît era normal. Acest procedeu deloc recomandabil a fost folosit și de uzina „Progresul"- Brăila, uzina „Laminorul“-Galați, întreprinderea textilă Galați. Este necesar ca, de urgență, comitetele de direcție, comitetele de partid și forurile tutelare să examineze cu maximă răspundere starea de fapt care s-a creat, să acționeze energic pentru a aplica măsuri eficiente de recuperare a rămînerilor în urmă din prima lună, astfel ca la sfîrșitul lunii februarie să se asigure încadrarea riguroasă a realizărilor în prevederile trimestrului I ale planului ds stat.
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(Urmare din pag. I) civilizație al maselor. Oamenii muncii obțin noi și importante realizări în industrializarea socialistă 
a țării, în modernizarea agriculturii de stat și cooperatiste, în creșterea ■ forței economice a țării, a bogăției noastre naționale. Actualul cincinal marchează nu numai un însemnat progres în creșterea producției de bunuri materiale, ci și importante transformări calitative în întreaga economie, în perfecționarea conducerii și planificării activității economice, în ridicarea eficienței producției de bunuri materiale, în valorificarea superioară a resurselor țării și mai buna fructificare a muncii sociale.Dezvoltarea dinamică a economiei noastre socialiste are drept corolar creșterea susținută a venitului național,, sporirea acumulărilor Și a fondului de consum și, ca urmare, ridicarea veniturilor oamenilor muncii de la orașe și sate. Sînt cunoscute măsurile a- doptate de partid și guvern în ultimii ani pentru majorarea salariilor, și în primul rînd a celor mici, pentru îmbunătățirea sistemului de pensionare a salariaților și introducerea pensionării țăranilor cooperatori, pentru creșterea duratei concediilor de odihnă și îmbunătățirea ocrotirii sănătății populației. In această perioadă a cunoscut o deosebită amploare construcția de locuințe, s-a dezvoltat baza materială a învățămîntului, a activității de cercetare științifică, s-a lărgit rețeaua de răspîndire 
ar, tlturii în mase. Prețuind munca 'de înaltă răspundere pe care o cfeșfășoară cadrele didactice și lngrijindu-se să le creeze condiții materiale de viață corespunzătoare, partidul și guvernul au asigurat corpului profesoral, de la începutul acestui an, în cadrul acțiunii de creștere generală a salariilor, un spor mediu al veniturilor de circa 19 la sută — printre cele mai mari, (aplauze prelungite). Știm că pe această cale mai avem încă mult de făcut, dar numai pe măsura întăririi continue a economiei, realizării sarcinilor de creștere a producției industriale și a- gricole și sporirii rentabilității economice generale se vor crea noi posibilități pentru ridicarea bunăstării poporului, pentru satisfacerea tot mai deplină a cerințelor multilaterale ale maselor, inclusiv a celor legate de dezvoltarea și perfecționarea continuă a învățămîntului. ;Pe rumul parcurs pînă în prezent . - partidul și poporul nostru în construcția socialistă s-au manifestat și o serie de lipsuri, s-au săvîrșit și greșeli. După cum cunoașteți însă, partidul nostru a dezvăluit deschis toate aceste neajunsuri, luînd măsuri hotărîte pentru înlăturarea lor. Ceea ce caracterizează întreaga activitate de construcție a socialismului, întreaga luptă a partidului nostru este mersul continuu înainte, neabătut spre împlinirea idealurilor și intereselor fundamentale ale poporului, promovarea cu curaj a tot ceea ce este nou și avansat în viața societății noastre. Prin aceasta partidul nostru s-a dovedit la înălțimea marii răspunderi pe care i-a acordat-o poporul, întreaga noastră națiune socialistă, (aplauze pu
ternice).Avem, tovarăși, toate motivele să privim cu încredere și optimism viitorul ! întregul nostru popor este animat de convingerea nestrămutată că înfăptuirea mărețului program de înflorire socialistă a patriei se află în mîinile sigure ale partidului comunist I (vii și pu
ternice aplauze).

Tovarajî,După cum știți, pe baza indicațiilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale a partidului, plenara Comitetului Central din aprilie 1968 a dezbătut pe larg problemele activității în învăță- mînt. In cadrul lucrărilor plenarei s-a făcut o analiză amplă a drumului parcurs de școala românească în anii socialismului, s-au evidențiat succesele obținute în a- cest domeniu și s-au adus totodată critici serioase pentru lipsurile ce s-au manifestat în organizarea și desfășurarea procesului de învățămînt în școli și. facultăți, stabilin- du-se sarcinile ce revin organelor ce răspund de problemele instrac- ției publice în țară noastră. Directivele Comitetului Central și Legea învățămîntului oferă o o- rientare clară și un cadru corespunzător, pe o lungă perioadă de timp, pentru desfășurarea activității școlare, pentru îmbunătățirea continuă a conținutului și structurii învățămîntului de. toate gradele, corespunzător cerințelor complexe ale construcției socialiste. Ceea ce se impune acum este să se acționeze cu toată hotărîrea pentru a- plicarea în practică a măsurilor stabilite și a indicațiilor date de partid. Directivele și Legea învățămîntului constituie — s-ar putea spune — numai punctul de plecare, numai cadrul legal al acțiunii de perfecționare și modernizare a învățămîntului. Este adevărat că pentru a putea acționa trebuie sa existe o orientare.- clară — și noi considerăm că documentele pe care le avem oferă această orientare — dar hotărîtoare este activitatea organizatorică concretă ce se desfășoară pentru înfăptuirea în practică a obiectivelor stabilite, munca> de zi cu zi pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de partid, pentru realizarea o- biectivelor pe care societatea le 

pune în fața învățămîntului de toate gradele. Se pare însă — la fel ca și în trecut — că deficiențele cele mai mari se manifestă și în prezent tocmai în direcția activității organizatorice practice. Pe bună dreptate, în consfătuire s-a arătat că măsurile pentru concretizarea hotărîrilor stabilite de plenară sînt încă timide, anemice. Intr-adevăr, tovarăși, ritmul în care șe soluționează de către minister problemele de mare importanță de care depinde ridicarea eficienței învățămîntului nostru este lent, nesatisfăcător. Se lucrează încă greoi și neoperativ la perfecționarea planurilor și programelor de învățămînt, a manualelor școlare și universitare, la îmbunătățirea procesului instructiv-educativ. Persistă practica de a se efectua tot felul de schimbări în programele de învățămînt în cursul anului școlar, ceea ce provoacă perturbații în desfășurarea normală a învățămîntului. Sînt pe deplin îndreptățite criticile pe Care dumneavoastră le-ați adus în acest sens, 
(aplauze). Deși plenara Comitetului Central a criticat cu asprime aceste neajunsuri și a cerut înlăturarea lor rapidă, luarea măsurilor pentru pregătirea temeinică, din timp, a tuturor problemelor legate de buna funcționare a școlii în decursul întregului an, trebuie spus că nici acest an de învățămînt nu a început în cele mai bune condiții. S-ar putea invoca motivul că perioada care a trecut de la plenară a fost scurtă, că ea nu a permis elaborarea tuturor măsurilor ce se impuneau pentru pregătirea corespunzătoare a deschiderii anului școlar. Acest argument nu este însă decît în parte valabil, pentru că încă de la Congresul al IX-lea s-au indicat liniile directoare ale perfecționării învățămîntului nostru, iar o serie de sarcini concrete legate de aceasta au fost stabilite de acum doi ani.Ministerul învățămîntului era dator să acționeze în acest sens cu promptitudine și energie și să nu aștepte noi și noi impulsuri pentru a-și îndeplini obligațiile ce-i reveneau. Sarcina esențială este astăzi de a se trece la acțiune pentru recuperarea întîrzierii în înfăptuirea hotărîrilor partidului și guvernului. Așa cum s-a cerut în cadrul conferinței dumneavoastră, trebuie să se ia neîntîrziat măsurile impuse de rezolvarea multiplelor probleme , legate de perfecționarea învățămîntului. La această muncă, Ministerul învățămîntului trebuie să țină seama în mai mare măsură de opinia și experiența miilor de cadre didactice dornice să-și aducă contribuția la progresul școlii noastre. Ministerul trebuie să atragă în mai mare măsură colectivele diferitelor instituții de învățămînt, organele de resort locale, . în acțiunea de îmbunătățire a structurii și conținutului procesului de învățămînt.S-a vorbit, în cadrul lucrărilor conferinței, despre importanța trecerii la învățămîntul general obligatoriu de 10 ani; fără îndoială, a- ceastă măsură reprezintă un adevărat salt în dezvoltarea instrucției și educației tineretului, avînd efecte deosebit de favorabile asupra lărgirii orizontului de cultură al întregului popor, corespunzător exigențelor actuale și de viitor ale societății noastre. Trebuie însă să spunem ' că stadiul pregătirilor pentru trecerea la realizarea practică a acestei măsuri nu este pe deplin mulțumitor. Deși urmează ca această hotărîre să intre în vigoare chiar de la toamnă, s-a făcut încă puțin pînă la ora actuală pentru asigurarea bazei materiale necesare și mai ales pentru elaborarea programelor de învățămînt. Ministerul învățămîntului trebuie să ia de urgență măsuri pentru remedierea acestei situații, asigurînd elaborarea temeinică a noilor programe în așa fel încît viitorul an școlar să nu înceapă sub presiunea unor probleme nerezolvate, să nu trebuiască să se recurgă la improvizații și soluții de moment care — după cum știți — aduc mari daune calității învățămîntului.Nici în domeniul învățămîntului profesional și tehnic nu s-au luat toate măsurile ce.se impuneau, deși în directivele Comitetului Central s-a subliniat cu tărie necesitatea stringentă a dezvoltării mai rapide a acestor categorii de școli. învățămîntul profesional și tehnic nu se dezvoltă în pas cu cerințele economiei, atît datorită unor deficiențe în activitatea Ministerului Învățămîntului cît și lipsei de preocupare dovedită în acest sens de o serie de ministere economice. Creșterea de aproximativ 5 ori față de anul 1938 a numărului de elevi ai școlilor profesionale și tehnice n-a putut face față ritmului rapid de dezvoltare a industriei, care, în această perioadă, și-a sporit producția de aproape 14 ori și a cunoscut un intens proces de modernizare. Slaba dezvoltare a învățămîntului profesional și tehnic s-a resimțit îh producția materială, a, făcut ca sectoare importante — construcția de mâșini, chimia și altele — să ducă lipsă de muncitori de înaltă calificare, de cadre medii de specialitate. Această stare de lucruri are repercusiuni negative asupra eficienței și rentabilității unor întreprinderi, asupra productivității, muncii și folosirii capacităților de producție, asupra realizării în terr menele planificate a parametrilor proiectați la o serie de noi obiective industriale. Ministerul Învă

țămîntului, conlucrînd strîns cu celelalte ministere, trebuie să urgenteze măsurile pentru dezvoltarea cu precădere a învățămîntului profesional și tehnic —, fără de care nu se poate concepe asigurarea cadrelor calificate cerute de întreprinderile noastre, de întreaga economie.îmbunătățirea situației în domeniul pregătirii muncitorilor și tehnicienilor face necesară reexaminarea duratei de școlarizare în sensul reducerii sale, punîndu-se accentul îndeosebi pe disciplinele de care depinde însușirea temeinică a meseriei..O situație-mai bună avem în privința asigurării cu cadre de nivel superior, deși și aici se resimte un deficit de specialiști, mai ales în ramuri ca automatica, folosirea mașinilor de calcul, în energia nucleară și în alte domenii. Se poate afirma că, pe ansamblu, economia noastră nu duce lipsă de ingineri, dar, din păcate, datorită lipsei de cadre medii, unii dintre ei sînt folosiți în munci inferioare pregătirii lor, munci care ar trebui executate de tehnicieni și maiștri. Utilizarea rațională a inginerilor este îngreunată și de faptul că unii dintre aceștia primesc în prezent o pregătire de specialitate prea îngustă. Este, de aceea, necesar ca Ministerul Invățămîn- tului, în colaborare cu celelalte ministere, să analizeze temeinic, a- ceastă situație și să acționeze — în spiritul indicațiilor plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, din aprilie 1968 — pe linia lărgirii profilurilor de specializare a cadrelor cu pregătire superioară, precum și a reducerii numărului de specialități în învățămîntul superior.Unul din imperativele 'fundamentale care se pun în fața școlii noastre este de a răspunde, prin structura și conținutul ei, cerințelor practicii, nevoilor actuale și de perspectivă ale diferitelor sectoare ale vieții economice și sociale. Conducerea partidului a indicat organelor centrale de planificare și sinteză ca, împreună cu Ministerul învățămîntului, să elaboreze un studiu de perspectivă asupra necesarului de cadre al societății noastre, pe baza căruia să se fundamenteze planul de școlarizare pe o perioadă mai îndelungată, să se asigure concordanța între evoluția rețelei de învățămînt și interesele majore ale întregii societăți.Pe bună dreptate conferința a acordat o atenție primordială raportului dintre învățămînt și viață, dintre școală și practică. In legătură cu aceasta, una din cele mai importante probleme care se ridică în prezent în școala noastră și de care depinde desfășurarea la un nivel tot mâi înalt a procesului ele învățămînt este elaborarea unor manuale care să țină seama de cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, precum și de înzestrarea cu utilaje și instalații moderne a întreprinderilor noastre. Or, din păcate, așa cum s-a subliniat și în conferință, în multe manuale, mai cu seamă dintre cele cu caracter tehnic, continuă să se predeti cunoștințe depășite. Neținînd seama de schimbările radicale produse în dotarea tehnică și în procesele tehnologice din-întreprinderile noastre industriale, unele din aceste manuale predau cunoștințe cu privire la utilaje scoase de mult din uz -și aruncate la fier vechi. Este evident că,asemenea manuale nu,numai că nu aduc nici' un folos în calificarea cadrelor, dar provoacă daune serioase intereselor întreprinderilor industriale, societății noastre.Ministerul învățămîntului, cu concursul departamentelor economice, al. specialiștilor cu înaltă pregătire, trebuie să asigure în cel mai scurt timp eliminarea atît din învățămîntul profesional cît și clin învățămîntul superior a manualelor și cursurilor depășite, care nu mai au contingență cu realitățile producției. noastre industriale, cu stadiul progresului tehnic și economic, (aplauze). Numai o foarte bună informare și cunoaștere a tot ceea ce este nou în știință și o muncă intensă de reexaminare critică și creatoare a fiecărui program de învățămînt și a fiecărui manual sau curs, un deosebit discer- nămînt în selectarea cunoștințelor predate pot. asigura modernizarea reală a conținutului învățămîntului nostru de toate gradele. învă- țânrihțul trebuie să pornească de la datele realității obiective, de lâ nivelul actual și de perspectivă al industriei și celorlalte ramuri economice, pregătind, specialiști capabili să liicreze cu maximum de randament în' condițiile date ale tehnicii și economiei noastre;Ridicarea nivelului științific, al cursurilor și manualelor în învățămîntul profesional, liceal și superior, legarea lor strînsă de realitatea practică.a economiei și culturii țării noastre depind, în mod hotărîtor, atît de buna pregătire științifică a cadrelor didactice, eît și de dotarea corespunzătoare a laboratoarelor școlilor și facultăților cu aparatura și utilajele necesare activității practice a elevilor și studenților.Trebuie să înțelegem, tovarăși, că nu este suficient să vorbim numai despre necesitatea modernizării continue a conținutului științific al învățămîntului, ci să acționăm practic, găsind modalitățile concrete pentru înarmarea tuturor cadre- ,lor didactice cu cele mal noi 

descoperiri ale cunoașterii umane, în fiecare sector de activitate.Este întru totul îndreptățită dorința exprimată de o serie de vorbitori în această conferință ca Ministerul învățămîntului să adopte un sistem operativ și eficient de informare a cadrelor didactice cu tot ceea ce apare nou în știință, în domeniile respective de activitate. Trebuie . studiate cu toată atenția propunerile făcute în conferință privitor la crearea unor case sau cabinete județene ale cadrelor didactice, care să asigure atît' o bogată documentare tehnico- , științifică corpului profesoral, cît și' ținerea acestuia, la curent cu toate noutățile în domeniul științei pedagogice, în vederea perfecționării pregătirii sale științifice și 
didactice, (aplauze prelungite). Aceste Cabinete trebuie să se bucure de sprijinul celor mai bune cadre de specialiști, oameni de știință, profesori cu experiență băgată, devenind în același timp centre ale . unui intens . schimb de experiență . între toți slujitorii școlii, importante nuclee de cercetare științifică ale cadrelor didactice. Esențial este ca toate aceste probleme să treacă din stadiul, de deziderat în stadiul organizării concrete, realizîndu-se în fapt doleanțele justificate ale cadrelor noastre didactice, (vii aplauze).Așa cum am mai arătat, o condiție importantă â legării strînse de practică a învățămîntului este îmbogățirea dotării școlilor generale și liceelor cu laboratoare didactice, a școlilor profesionale și tehnice cu ateliere, modernizarea laboratoarelor universitare. Trebuie spus că ministerele economice -și Ministerul învățămîntului au făcut prea puțin, după plenara din a- prilie din anul trecut, pentru îmbunătățirea dotării școlilor de diferite grade cu mijloacele necesare unei temeinice pregătiri practice a elevilor și studenților. Este necesar ca aceste organe să acționeze cu cea mai mare operativitate pentru îmbunătățirea situației în acest domeniu, pentru asigurarea condițiilor în vederea desfășurării unei intense și fructuoase activități practice a tineretului nostru studios.De mare însemnătate pentru progresul școlii românești, pentru ridicarea nivelului ■ învățămîntului nostru este dezvoltarea activității de cercetare științifică a .cadrelor didacțice. După cum am mai spus, la. noi cercetarea științifică în' învățămînt a fost multă vreme neglijată și trebuie să arătăm, din păcate, că nici în prezent ea nu se află încă la nivelul dorit. Sînt încă multe catedre' care nu se manifestă activ în frontul științific, nu-și aduc aportul la îmbogățirea patrimoniului științei românești cu noi lucrări de valoare. Există încă o pulverizare a .forțelor de cercetare în direcția unor teme minore.E drept, despre cercetarea științifică în învățămînt se vorbește în prezent destul de mult, iar în ce privește necesitatea organizării și dezvoltării sale există un consens unanim. Cu toate acestea, Ministerul învățămîntului nu se ocupă încă în' suficientă măsură de înfăptuirea . indicațiilor partidului - privind valorificarea forțelor de cercetare din învățămînt, întărirea legăturilor activității de cercetare a catedrelor cu cerințele practicii și aplicarea rezultatelor ■ cercetării în viață.Nici Consiliul Național al Cercetării Științifice nu acționează cu suficientă energie, pentru stimularea activității științifice în instituțiile de învățămînt, pentru coordonarea tuturor . forțelor științifice în direcțiile cerute de dezvoltarea țării în cadrai unui plan unic. Este necesar ca Ministerul învățămîntului și Consiliul Național al Cercetării .Științifice să acționeze într-o mai strînsă colaborare pentru activizarea, cît mai rapidă a forțelor științifice din învățămînt, pentru folosirea acestui valoros potențial în interesul progresului învățămîntului și al științei românești.Conferința dumneavoastră a dezbătut pe larg proiectul de statut al personalului didactic, care urmează să capete putere de lege ; cuprinzînd drepturile și îndatoririle cadrelor didactice, precum și reglementări' precise cu privire la organizarea și desfășurarea activității în școli și facultăți, acest statut va' contribui la așezarea mai bună a raporturilor, din cadrul instituțiilor de .învățămînt,. la întărirea spiritului de ordine și disci- ' plină în întreaga viață școlară și universitară. Va fi, desigur, necesar ca- Ministerul învățămîntului să examineze cu atenție sugestiile făcute cu. privire la îmbunătățirea statutului, spre a-1 face cît mai a- decvat importantelor funcțiuni ce-i vor reveni în. buna desfășurare a învățămîntului nostru.Perfecționarea ’ continuă a învățămîntului. ..de ‘toate gradele impune. atît studierea atentă a cerințelor' societății noastre, generalizarea experienței pozitive pe care am dobîndit-o în decursul timnuiui în organizarea instrucției publice, cît și cunoașterea documentată a direcțiilor de orientare, a structurii și cursului pe care îl urmează în epoca actuală școala, pe plan mondial. Este știut că problema adaptării școlii la cerințele noi ale dezvoltării sociale, organizarea ei în pas cu marile cuceriri ale revoluției tehnico-științifice internaționale preocupă îndeaproape forurile guvernamentale și de- specialitate din toate țările lumii, corpul profesoral și masele tineretului de pretutindeni. 

Tocmai de aceea este necesar să ținem seama de realizările valoroase dobîndite în alte țări pe planul organizării școlare, să folosim tot ceea ce este mai bun în experiența internațională pentru asigurarea progresului continuu al școlii noastre, corespunzător cerințelor construcției socialiste în România. (aplauze puternice).
Stimați tovarăși,Este un adevăr incontestabil că școala, învățămîntul nostru de toate gradele constituie factorul hotărîtor în instruirea științifică și culturală, în educarea multilaterală a tinerelor generații. Conferința dumneavoastră a acordat un loc important dezbaterii problemelor legate de educația comunistă a tineretului din școli și universități. Consider întru totul justificată a- ceastă atenție, problema educației comuniste a tineretului situîndu-se în centrul preocupărilor partidului nostru, ale întregii societăți, care a- cordă o importanță de prim ordin fizionomiei moral-politice a schimbului de mîine — viitorul însuși al patriei. Analizarea atentă a acestei importante probleme sociale se impune cu atît mai mult cu cît paralel cu remarcabilele succese obținute în creșterea și educarea noilor generații în anii socialismului, în activitatea desfășurată de școală în această direcție continuă să persiste încă o serie de neajunsuri serioase.Educația comunistă a tineretului mai este încă concepută de unii tovarăși ca o activitate ce se rezumă exclusiv sau în cea mai mare parte la predarea unor teze generale despre socialism și comunism, la însușirea de către elevi și Studenți â prevederilor Unor hotă- rîri de partid și de stat. O asemenea viziune despre munca de educație comunistă are un caracter simplist, nu corespunde exigențelor deosebite ale operei de edificare a unei societăți socialiste moderne, nivelului la care a ajuns cunoașterea umană în' epoca contemporană, cerințelor construirii înaltei civilizații comuniste pe pă- mîntul patriei noastre, (vii aplauze).A crește noile generații în spiritul comunismului înseamnă, pe de o parte, a le ajuta să se ridice la nivelul cunoașterii științifice proprii acestei jumătăți de secol, să-și însușească chintesența științelor moderne fără de care nu poate fi conceput astăzi progresul societății, să devină specialiști de înaltă corn-' petență și, pe de altă parte, să asimileze o vastă cultură generală, umanistă, să-și însușească concepția materialist-diâlectică care le dă o reprezentare clară asupra rostului lor în societate, îi ajută să înțeleagă perspectivele și sensul dezvoltării istorice, imperativele majore ale vremurilor noastre. Numai . îmbinînd armonios aceste laturi fundamentale, inseparabile, ale e- ducației, cristalizînd astfel personalitatea elevilor și studenților, vom putea forma cu adevărat un tineret în stare să ducă, mai departe făclia progresului, să continue cu succes măreața Operă de construire a socialismului și comunismului în România, (aplauze pu

ternice, prelungite).în acest sens, o importanță deosebită are, pe lîngă perfecționarea predării cunoștințelor de specialitate — la care m-am referit pe larg în cursul acestei expuneri — predarea disciplinelor umaniste și a științelor sociale. întruchipînd i- deile și aspirațiile avansate ale celor mai luminate minți, precum și idealurile umanismului socialist, propriu societății noastre, în centrul căruia se află afirmarea multilaterală a personalității omului, aceste discipline sînt chemate să contribuie la elevarea spirituală a tinerilor, să le insufle profunde convingeri umaniste, să facă din ei militanți revoluționari activi pen* tru năzuințele de libertate și dreptate socială ale lumii contemporane.Un loc important ocupă în programele de învățămînt din licee și universități discipline ca istoria, estetica, literatura șr lingvistica, istoria artelor — care au menirea de a dezvolta cultura generală a tinerilor. Aceste catedre trebuie să fie tribune de luptă pentru, o poziție înaintată în cultură și artă, pentru combaterea concepțiilor i- dealiste, retrograde, care pot avea repercusiuni negative asuora conștiinței și gîndirii tineretului.Din păcate, trebuie să spunem că unele din aceste catedre nu-și îndeplinesc în cele mai bune condiții această misiune. în unele cursuri își mai 'fac loc confuzii, de la tribuna școlii se mai propagă pe alocuri, într-un fel sau altul, concepții sau mentalități înapoiate. Unele capitole de istorie națională și universală, de istorie a curentelor de gîndire filozofice, estetice, literare și artistice sînt prezentate în mod necritic, nediâlectic, de pe poziții obiectiviste. în legătură cu aceasta, aș dori să mă refer din nou la ceea ce am spus la plenara Comitetului Central din aprilie a- nul trecut și anume că se impune ca toți tovarășii care lucrează în acest sector să dovedească mai multă exigență în primul rînd față de ei înșiși și în aceeași măsură față de pregătirea studenților. Trebuie să arătăm că. din păcate, tocmai de la facultățile de științe u- manistice unii absolvenți rămîn cu anumite confuzii. De ce se în- tîmplă lucrul acesta ? Sîntem îndreptățiți să ne punem întrebarea : cum este posibil ca la anumite ca

tedre chemate să se ocupe de predarea filozofiei noastre, de înarmarea tineretului cu concepția mate- rialist-dialectică despre viață, să-și facă loc asemenea confuzii ? Nu cumva la unii tovarăși din corpul didactic însuși persistă confuzii ? Cred că putem afirma, fără teama de • a greși, că realitatea este tocmai aceasta, că într-adevăr unele cadre didactice nu dovedesc suficientă claritate și combativitate în predarea acestor științe, (manifes
tări aprobatoare în sală). Catedrele la care m-am referit trebuie să-i a- jute pe elevi și studenți să se o- rienteze în selectarea și interpretarea justă a vastului tezaur de valori spirituale ale poporului nostru și ale umanității, să dobîndească criterii științifice — în lumina principiilor filozofiei materialistdialectice — de apreciere a curentelor de idei vechi și noi care s-au înfruntat și se înfruntă în societate, să-și educe gustul estetic, să militeze pentru o cultură socialistă, angajată, pusă în slujba progresului social. Ele trebuie să-i ajute pe tineri să facă o distincție netă între ceea ce este cu adevărat valoros și avansat în creația contemporană, de ceea ce exprimă influența ideologiei reacționare a imperialismului, de ceea ce reprezintă decadență în cultura promovată de clasele exploatatoare.Așa cum s-a subliniat pe bună dreptate în cadrai conferinței, neajunsuri serioase continuă să persiste și în activitatea catedrelor de științe sociale. Unele cursuri și se- minarii de științe sociale se desfășoară în mod schematic și simplist, se reduc la memorarea me- ' canică a unor formule generale lipsite de suflul proaspăt al problematicii vieții, rupte de tumultul creator al gîndirii sociale din țara noastră, de preocupările ideologice multilaterale ale întregului nostru partid. Unele cadre didactice ocolesc dezbaterea vie a unor probleme arzătoare, de stringentă actualitate în gîndirea social-politică și economică, nu stimulează schimbul' viu de idei — singura metodă de clarificare aprofundată a problemelor.Științele sociale trebuie să abordeze cu îndrăzneală procesele lumii contemporane, să răspundă nemijlocit și convingător aspirației legitime a tineretului de a înțelege, de a cunoaște. Filozofia noastră - revoluționară, marxism-leninis- mul, își afirmă superioritatea față de-ideologiile adverse tocmai prin capacitatea de a găsi răspunsuri fundamentate la întrebările pe care și le pune tineretul, ca șl orice cețățean, cu privire Ia soarta omului, la perspectivele dezvoltării societății, la multitudinea de aspecte ale existenței sociale. Ideologia noastră trebuie să contribuie la formarea gîndirii creatoare a noilor generații, să stimuleze pasiunea pentru adevăr în știință și viață, să contribuie la dezvoltarea cunoașterii, pe baza generalizării rezultatelor practicii și a noilor cuceriri științifice, a fenomenelor relevate de dezvoltarea socială contemporană.Știm cu toții că marxism-leni- nismul nu este o dogmă, ci o știință . vie, creatoare; numai cei care înțeleg și folosesc materialismul dialectic ca o metodă de cercetare . a dezvoltării societății sînt în stare să înțeleagă, fenomenele, evenimentele, să aibă o perspectivă clară. Trebuie să subliniem că partidul nostru se străduiește ca, folosind materialismul dialectic, învățătura . . marxist-leninistă ca o metodă de cercetare, să cunoască sensul evoluției sociale, sensul luptei- revoluționare în lume și, pe a- ceastă bază, să elaboreze linia sa politică generală, atît în ce privește dezvoltarea internă, cît și activitatea internațională. Putem spune, fărș a ne îngîmfa, că, în linii generale, partidul nostru reușește să acționeze în acest spirit. Vom realiza și în viitor acest imperativ dacă în toate domeniile de activitate — inclusiv în învățămînt —.vom acorda atenție însușirii și înțelegerii creatoare a mar- xism-leninismului, a materialismului dialectic, (aplauze puternice, 

prelungite).Școala, întregul corp profesoral trebuie să folosească mai bine largile posibilități de care dispun pentru formarea etică și civică a tinerei generații, pentru a sădi în conștiința acesteia respectul față de muncă, dragostea față de patrie, internaționalismul socialist, devotamentul față de cauza socialismului și comunismului, principiile dreptății și echității sociale, normele unei comportări înaintate în viață; Cadrele didactice au datoria să cultive spiritul de disciplină și ordine în îndeplinirea obligațiilor ce revin elevilor și studenților atît în. școli și facultăți, cît și în muncă și viață.Apare astfel, tovarăși, ca un adevăr incontestabil, faptul că răspunderea pentru educația comunistă a tineretului revine întregului nostru corp didactic, tuturor catedrelor și disciplinelor școlare care trebuie să; participe în mod activ și nemijlocit, pe planuri multilaterale, la pregătirea științifică și culturală a elevilor și studenților, la formarea lor spirituală, la cultivarea în gîndirea și conștiința lor a concepției noastre despre lume și viață. Numai astfel școala își va putea aduce o contribuție de mare preț la instruirea și pregătirea pentru viață a tineretului patriei, a noilor generații în fața cărora stă sarcina,de onoare de a-și consacra energia, priceperea, competența și 

entuziasmul tineresc înfloririi națiunii noastre socialiste, (aplauze 
puternice).

Tovarăși,Un rol deosebit de important în. dezvoltarea școlii noastre de toate gradele au organele de partid județene și orășenești, comitetele și organizațiile de partid din școli și facultăți. Reunind un puternic detașament de comuniști — mai mult de jumătate din numărul cadrelor didactice — organizațiile de partid dispun de o mare capacitate de în- rîurire pozitivă a întregii vieți școlare.Organizațiile de partid trebuie să se manifeste mai activ în toate domeniile, vieții școlare și universitare, pentru a asigura aplicarea întocmai a politicii partiduluicu privire la dezvoltarea continuă a învățămîntului din țara noastră. Ele au datoria să se preocupe în continuare cu toată atenția de primirea în partid a celor mai bune cadre didactice și, totodată, a unui număr mai mafe de studenți dintre elementele cele mai valoroase, asigurînd ca în fiecare facultate și în fiecare an să existe puternice organizații de partid, care să promoveze ferm linia partidului și guvernului în întreaga viață universitară. Este necesar ca și comitetele județene, municipale și orășenești de partid să se preocupe mai intens decît pînă acum de îndrumarea școlilor și facultăților, să sprijine în mai mare măsură activitatea organizațiilor de partid din aceste unități. Considerăm că sarcina principală care revine organelor și organizațiilor de partid în învățămînt este aceea de a dinamiza activitatea organizatorică concretă pentru traducerea în viață a directivelor Comitetului Central șl a prevederilor Legii învățămîntului.Organizațiile de partid trebuie să combată cu tărie tendințele de tergiversare a aplicării hotărîrilor adoptate, de înlocuire a muncii organizatorice concrete cu declarații generale și angajamente formale. Ele au datoria' de a milita pentru dezvăluirea deschisă a lipsurilor și neajunsurilor din activitatea instituțiilor de învățămînt, de a cultiva un spirit de înaltă exigență partinică în școală, de consecvență în înfăptuirea programului de dezvoltare și modernizare a învățămîntului pentru crearea unei atmosfere de ordine și disciplină indispensabile bunei funcționări a sistemului nostru școlar. îndatoriri importante revin organizațiilor- de partid din învățămînt în direcția ‘ activității de educație comunistă a tinerilor, de dezvoltare a conștiinței lor de cetățeni devotați ai patriei noastre, de formare a trăsăturilor etice proprii omului nou al orîn- duirii noastre socialiste. în felul acesta organele și organizațiile de partid își vor afirma și în acest domeniu rolul de forță dinamică a vieții noastre sociale, misiunea de forță politică conducătoare, încredințată de societatea noastră socialistă. (vii aplauze).în îndeplinirea tuturor obiectivelor la care m-am referit, importante sarcini revin și organizațiilor sindicale din școli și facultăți. Colaborînd mai strîns cu Ministerul învățămîntului, cu conducerile instituțiilor de învățămînt, Uniunea sindicatelor din învățămînt, organizațiile sindicale ale cadrelor didactice trebuie să aducă o mai mare contribuție la înfăptuirea programului de măsuri stabilit de partid în vederea perfecționării și dezvoltării instrucției publice în țara noastră, ridicării nivelului muncii profesionale și educative a întregului nostru corp profesoral.Sarcini de mare răspundere revin organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist, asociațiilor studențești și organizațiilor de pionieri, care cuprind cea mai largă masă a tineretului din școli și facultăți. Aceste organizații trebuie să aibă un rol mai activ în viața școlii, să acționeze mai intens, prin mijloace variate, pentru educația comunistă a elevilor și studenților, pentru cultivarea dragostei de învățătură a acestora, a spiritului datoriei și responsabilității sociale, unei atitudini demne, înaintate în școală și în societate, a fiecărui tîhăr.La rîndul lor, în conformitate cu noua lege de organizare și funcționare a consiliilor populare, organele locale ale puterii de stat au atribuții lărgite în domeniul conducerii activității de instrucție publică, al eforturilor pentru ridicarea continuă a nivelului științific și educativ al procesului de învățămînt în toate școlile.Este necesar ca Ministerul. Învățămîntului, celelalte ministere și instituții centrale care au răspunderi în buna funcționare a școlii, organele de partid și de stat județene, conducerile instituțiilor școlare să analizeze cu maximum de seriozitate și răspundere criticile și propunerile făcute de cadrele didactice, să tragă concluziile corespunzătoare din analiza făcută în cadrai Conferinței Naționale și mai ales să întreprindă de urgență măsurile practice ce se impun pentru soluționarea numeroaselor probleme ridicate.Considerăm, tovarăși, că dispunem de tot ceea- ce este necesar —• un valoros corp profesoral, un tineret harnic și entuziast, o bază materială în continuă dezvoltare și un, program d»
(Continuare in pag, a IV-a)
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(Urmare din pag. a IlI-a) perspectivă clar — pentru a putea înfăptui în cit mai bune condiții indicațiile Congresului al IX-lea al partidului în domeniul dezvoltării și modernizării învățămîntu- lui, hotărîrile plenarei din aprilie 1968, Directivele Comitetului Central și noua Lege a învățămîn- tului, asigurînd astfel ca școala noastră să-și îndeplinească din ce în ce mai bine înalta ei misiune socială. Sîntem convinși că în cel mai scurt timp vom putea constata o îmbunătățire simțitoare a întregii activități în domeniul în- vățămîntului. (aplauze).

Stimați tovarăși,Punînd în centrul activității sale desăvîrșirea construcției socialismului, statul nostru acordă în același timp o atenție deosebită problemelor internaționale.în întreaga lor activitate partidul și guvernul pornesc de la faptul că între sarcinile naționale — făurirea bazei tehnico-materiale, dezvoltarea învățămîntului, științei, culturii și ridicarea bunăstării întregului popor — și sarcinile internaționale — prietenia și colaborarea cu țările socialiste, promovarea unei politici de pace și prietenie cu toate popoarele lumii, solidaritatea cu toate forțele antiim- perialiste — există o strînsă interdependență și unitate dialectică. Numai îmbinînd în mod armonios aceste două laturi ale activității noastre politice se poate asigura rezolvarea cu succes a sarcinilor construcției socialiste și, în același timp, se poate contribui activ la cauza socialismului și păcii în lume, (aplauze puternice).Pornind de la aceste considerente, Comitetul Central al partidului și guvernul țării noastre promovează o politică externă activă în centrul Căreia se află prietenia și colaborarea cu țările socialiste. Noi considerăm că în condițiile de azi, cînd între țările socialiste se manifestă deosebiri de păreri și divergențe într-o serie de probleme ale dezvoltării contemporane, avem datoria, atît față de poporul nostru, cît și față de sistemul mondial socialist, față de cauza socialismului în general, de a milita neobosit pentru depășirea situației actuale, pentru normalizarea și întărirea unității țărilor socialiste, 
(aplauze puternice, prelungite).Noi considerăm că deosebirile de păreri sînt vremelnice șl că datoria fiecărui partid comunist din țările socialiste este de a acționa pentru lichidarea divergențelor șl întărirea unității pe baza principiilor marxist-leniniste — internaționalismul socialist, egalitatea în drepturi, respectarea independenței și suveranității, neamestecul în treburile interne și întrajutorarea tovărășească. Pentru a face să triumfe aceste principii este necesar să se înlăture cu hotărîre greșelile și practicile nejuste care și-au făcut loc în decursul anilor. 

z(vii aplauze). încercările de justificare a greșelilor, precum și apariția unor noi teze care contravin principiilor marxist-leniniste, cum este teza „suveranității limitate", nu fac decît să complice lucrurile, să frîneze procesul de refacere și întărire a unității.Partidul Comunist Român este ferm hotărît să militeze neobosit pentru înlăturarea neînțelegerilor existente, pentru întărirea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, (aplauze îndelungate).Partidul nostru acordă o importanță, deosebită relațiilor de colaborare frățească cu partidele comuniste și muncitorești din țările capitaliste, manifestîndu-și solidaritatea internaționalistă cu oamenii muncii de pretutindeni. Considerăm că deosebirile de păreri într-o problemă sau alta nu trebuie să afecteze relațiile dintre partidele comuniste. în situația internațională de azi se impune, mai mult ca oricînd, întărirea solidarității comuniștilor din toată lumea, (aplau
ze puternice).Unitatea mișcării comuniste și muncitorești internaționale poate fi reală și puternică numai dacă se bazează pe unitatea de monolit a fiecărui partid. De aceea noi considerăm că nu trebuie admisă nici o acțiune care slăbește unitatea partidelor comuniste și muncitorești. Dacă într-un partid sînt deosebiri de păreri asupra unor probleme, este evident că ele trebuie rezolvate în spirit partinic în interiorul acestuia, urmărindu-se întărirea unității de luptă a tuturor comuniștilor. în asemenea situații, orice amestec din afară nu poate decît să dăuneze partidului respectiv, cauzei luptei revoluționare și socialismului. Partidul Comunist Român se pronunță pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare, cu celelalte partide comuniste frățești, pentru întărirea unității mișcării comuniste, deoarece numai așa a- ceasta își va putea realiza rolul său de forță socială de avangardă în dezvoltarea societății contempora

ne, în lupta pentru pace și socialism. (vii aplauze).

Stimați tovarăși,In împrejurările actuale, cînd în atmosfera politică mondială persistă atîția germeni ai neîncrederii și tensiunii, problema cardinală este înmănuncherea eforturilor tuturor forțelor progresiste, ale tuturor statelor, mari și mici, pentru a asigura continuarea procesului de destindere, pentru eliminarea focarelor, de neliniște și conflict, pentru însănătoșirea relațiilor și dezvoltarea colaborării internaționale. Consacrîndu-se acestor obiective, partidul comunist și guvernul Republicii Socialiste România răspund în cel mai înalt grad țelurilor societății noastre socialiste, preocupărilor profund pașnice și constructive ale întregului nostru popor. înfăptuirea destinderii, dezvoltarea unor relații normale între state reprezintă totodată o cerință obiectivă a vieții internaționale. Ea decurge din interesul vital al întregii omeniri de a evita un cataclism termonuclear, din năzuințele popoarelor de a se consacra ridicării nivelului de trai, din dorința arzătoare a națiunilor recent trezite la viață de a lichida moștenirea trecutului de asuprire colonială, din nevoia intensificării schimbului de bunuri materiale și spirituale, ca o condiție a progresului general în epoca noastră. Tocmai de aceea politica ce se inspiră din aceste cerințe și deziderate supreme se bucură de adeziunea deplină a popoarelor, a opiniei publice de pretutindeni. în același timp, acțiunile care se înscriu în tiparele învechite și discreditate ale „războiului rece", încercările de a frîna cursul spre destindere întîmpină dezaprobarea categorică a opiniei publice internaționale.întreaga viață internațională învederează că una din condițiile fundamentale ale progresului .pe calea dezvoltării încrederii și colaborării dintre națiuni este așezarea fermă a raporturilor dintre state pe temelia solidă a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Respectarea strictă a acestor principii, a dreptului sacru al fiecărui nopor de a-și hotărî singur destinele, de a-și alege de sine stătător căile dezvoltării, de a-și exercita prerogativele suveranității naționale, reprezintă premisa esențială a unei colaborări internaționale eficiente și rodnice, chezășia consolidării păcii în lume, (aplauze puternice).Progresul destinderii, consolidarea securității internaționale nu se realizează spontan, de la sine, și nici nu se poate limita numai la declarații de intenții. Destinderea reclamă eforturi stăruitoare din partea tuturor, o politică activă, constructivă, dezvoltarea contactelor și abordarea problemelor majore pe calea tratativelor, găsirea căilor de soluționare a problemelor în suspensie în viața internațională, în relațiile dintre state potrivit cu interesele întregii omeniri, cu interesele păcii și colaborării.Un rol profund dăunător au măsurile care duc la activizarea cursei înarmărilor — de genul celor luate în cadrul recentelor reuniuni ale N.A.T.O. — actele cu caracter militar — cum sînt organizarea de manevre cu participarea mai multor state, la granițele altor țări. Asemenea manevre nu pot fi socotite decît demonstrații de forță, care urmăresc scopuri de intimidare, tind să creeze neliniște și încordare, nu pot decît să aducă grave prejudicii intereselor popoarelor de pe continentul european și din toată lumea. Nu pe această cale, nu prin zăngănit de arme se poate obține destinderea, se pot îmbunătăți relațiile dintre state; prin caracterul și consecințele lor asemenea manifestări amintesc de practicile discreditate ale „războiului rece" și, în nici un caz, nu au nimic comun cu metodele și interesele destinderii, colaborării și păcii între popoare (vii aplauze).Iată de ce Comitetul Central al partidului, guvernul român consideră că ar fi în interesul tuturor popoarelor, al cauzei păcii și securității dacă s-ar renunța la asemenea manevre și demonstrații militare. (aplauze puternice, îndelung repetate).Ca țară europeană, România este vital interesată în evoluția pozitivă a raporturilor dintre statele continentului nostru, în instaurarea unui climat de pace și securitate. Noi considerăm că absolut toate popoarele de pe continent, ca și popoarele de pretutindeni, care știu că înfruntările armate din Europa au atras în viitoarea lor și populațiile altor continente, fcînt interesate ca Europa să nu mai devină niciodată centrul și teatrul unor noi conflagrații mondiale, ci terenul unei conlucrări fertile pentru valorificarea potențialului material și uman al fiecărei țări, în 

interesul progresului general al păcii pe continent și în întreaga lume. Calea sigură pentru realizarea acestui deziderat este așezarea relațiilor intereuropene pe baze noi, sănătoase, intensificarea colaborării economice, tehnico- științifice, politice și diplomatice dintre toate țările, fără deosebire de orînduire socială, lărgirea contactelor între reprezentanții țărilor europene.Desigur există încă forțe care se opun unui asemenea curs al dezvoltării relațiilor în Europa. Tocmai de aceea este necesar să se desfășoare o luptă activă împotriva imperialismului și reacțiunii internaționale, a forțelor militariste și revanșarde care se opun tendințelor de însănătoșire a relațiilor și climatului internațional. Un rol esențial în această luptă îl au tocmai acțiunile pozitive pentru normalizarea relațiilor și dezvoltarea colaborării între statele europene. Considerăm că acesta este spiritul în care sînt chemate să acționeze țările europene, mari și mici, care se simt responsabile pentru destinele popoarelor lor și ale întregii Europe. Nu trebuie precupețit nimic pentru ca acest spirit să triumfe' în relațiile internaționale! România este hotărîtă să consacre și în viitor toată atenția și eforturile sale înfăptuirii acestoi obiective, cu convingerea că aceasta reprezintă o contribuție de seamă la cauza păcii în Europa și în lumea îhtreagă. (aplauze puternice).în direcția dezvoltării progresiste a lumii contemporane, a apărării păcii și securității popoarelor, acționează în zilele noastre forțe uriașe — țările socialiste, clasa muncitoare internațională, mișcarea comunistă, tinerele state independente, popoarele care se ridică pentru scuturarea jugului colonial, cercurile largi democratice, opinia publică progresistă din întreaga lume. Noi ne exprimăm . încrederea că, prin întărirea unității lor, prin acțiunea lor hotărîtă, aceste forțe pot asigura desfășurarea unui curs pozitiv al vieții internaționale, pot înlătura obstacolele ridicate de cercurile imperialiste în calea însănătoșirii relațiilor internaționale, pot asigura succesul luptei pe calea destinderii, păcii și colaborării între popoare, 
(vii aplauze).

Stimați tovarăși,în încheiere vă rog să-mi permiteți să-mi exprim convingerea că lucrările conferinței dumneavoastră vor constitui un puternic imbold în munca întregului corp profesoral pentru dezvoltarea și perfecționarea continuă a învățămîntului de toate gradele, pentru realizarea programului Partidului Comunist Român de edificare a socialismului în patria noastră, (a- 
plauze puternice).De munca dumneavoastră, tovarăși, depind pregătirea și formarea unui tineret cult, temeinic instruit, pătruns de idealurile socialismului, animat de înalte sentimente patrid- tice, a unei generații capabile să ducă mai departe cu succes ștafeta progresului, a socialismului și comunismului în România, (aplauze 
puternice, prelungite). Doresc să subliniez din nou că partidul și guvernul dau o înaltă apreciere învățătorilor și profesorilor din întreaga țară, acordă toată cinstirea muncii de răspundere pe care o desfășoară aceștia pentru instruirea și educarea tineretului patriei noastre, contribuției importante pe care ei o aduc la progresul României pe drumul civilizației socialiste. (vii și îndelungi aplauze).Dați-mi Voie, stimați tovarăși, să adresez, de la tribuna acestei conferințe, în numele conducerii de partid și de stat, calde felicitări întregului nostru corp profesoral pentru rezultatele obținute și să vă urez dv. și tuturor cadrelor didactice succese tot mai mari în îndeplinirea nobilei misiuni pe care o aveți, (aplauze puternice, înde
lungate).Sîntem încredințați că slujitorii școlii, folosind condițiile create de partid și de stat, preocupîndu-se permanent de îmbunătățirea procesului inștructiv-educativ, își vor îndeplini cu cinste îndatoririle de mare răspundere ce le revin, dînd țării cadre tot mai temeinic pregătite, capabile să ridice pe trepte și mai înalte viața materială și spirituală a patriei, să adauge noi și durabile realizări edificiului nostru socialist, să contribuie la făurirea viitorului fericit al poporului nostru, (aplauze puter
nice).Să munciți în așa fel, tovarăși, îneît generațiile de mîine să poată spune f iată, am avut asemenea învățători și profesori, asemenea dascăli comuniști care au știut să-și facă datoria față de popor, față de idealurile socialismului și comunismului! (întreaga asistență 
se ridică, aplaudă puternic, înde
lungat).

CHEMAREA
Conferinței naționale către toți 

membrii corpului didactic
din Republica Socialistă România,

In ultima zi a lucrărilor, parti- 
cipanții la Conferința națională a 

■cadrelor didactice au adoptat o 
Chemare adresată personalului di
dactic din întreaga țară, în care 
se spune printre altele :Conferința națională a cadrelor didactice, convocată din îndemnul Partidului Comunist Român în zilele de 5, 6 și 7 februarie a.c., în Capitala țării, reunind pe reprezentanții unuia dintre cele mal numeroase detașamente ale intelectualității, a luat în dezbatere, într-o atmosferă de entuziasm și înaltă răspundere, marile probleme ale învățămîntului și ale activității personalului didactic din România. Desfășurîndu-se în lumina Directivelor C.C. al P.C.R. privind dezvoltarea învățămîntului și a Legii învățămîntului — elaborate pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R. — conferința a constituit un eveniment important în viața școlii românești.„Statutul personalului didactic din România", al cărui proiect a fost dezbătut de conferință, consfințește locul și rolul de seamă pe care-1 joacă școala și corpul didactic în societatea românească contemporană. Adăugîn-' du-se altor documente importante ale învățămîntului nostru, Statutul va îmbunătăți, fără îndoială, munca tuturor slujitorilor școlii noastre, va contribui la perfecționarea neîntreruptă a activității lor profesionale și didactice.Munca noastră, a cadrelor didactice — se arată în continuare în Chemare — se înscrie în aria celor mai frumoase și mai importante activități umane. Ținînd pasul cu progresul necontenit al culturii și științei contemporane, cu iureșul nestăvilit al prefacerilor sociale, școala trebuie să fie un organism viu, dinamic și modern, în înțelesul cel mai deplin al cuvîntului, receptiv la nou, capabil să se adapteze rapid și creator la exigențele societății noastre. Școala noastră — focar al ideilor înaintate ale epocii socialiste — are nobila misiune de a forma caractere, oameni integri, cu o concepție clară asupra sensului vieții, înzestrați cu ferme convingeri etice, politice și civice, oameni in- teligenți, cinstiți, activi și demni, devotați patriei și Partidului Comunist Român, generații capabile să preia și să continue efortul înaintașilor pentru ridicarea Ro-

(Urmare din pag. I)

adresat cadrelor didactice și a 
subliniat că slujitorii școlii ro
mânești sînt hotărîți să mun
cească neobosit, cu pasiune și 
răspundere, pentru a educa și 
pregăti cît mai temeinic tinere
tul patriei, viitorul națiunii so
cialiste, în spiritul nobilelor 
idealuri ale socialismului și co
munismului, spre binele și pro
pășirea patriei, România socia
listă.

k
în cursul dimineții au conti

nuat dezbaterile în ședință 
plenară, în cadrul cărora au 
luat cuvîntul: prof. Virgil Bră- 
tucu, inspector general școlar 
al județului Olt, ing. Dumitru 
Sandu, directorul Grupului 
Școlar profesional și tehnic al 
Uzinelor de autocamioane 
Brașov, înv. Hariton Lungu, 
de la Școala generală Văleni, 
județul Dîmbovița, prof. Mir
cea Sădeanu, de la Liceul nr. 3 
din Satu-Mare, prof. Constan
tin Drăgulescu, președintele 
Uniunii sindicatelor din 
instituțiile de învățămînt 
și cultură, educatoarea Lu
cia Răducanu, de la Gră
dinița nr. 1 din Tg. Jiu, 
județul Gorj, acad. Ștefan Pe- 
terfi, prorector al Universității 
„Babeș-Bolyai" din Cluj, prof. 
Mihai Abolten, inspector gene
ral școlar al județului Tulcea, 
prof. Aron Sabău, președintele 
comitetului Sindicatului învă
țămînt din municipiul Oradea, 
prof. Gheorghe Simeanu, șeful 
Comisiei învățămînt a Comite
tului județean de partid Vîl- 
cea, Ion Stoian, rectorul Aca
demiei de științe social-politice 
„Ștefan Gheorghiu", prof, eme
rit Achim Costea, de la Liceul 
nr. 1 din Tr. Severin, prof, 
emerită Petra Vlaicu. direc- 

mâniei spre noi culmi ale progresului. Conferința cheamă cadrele didactice sa dăruiască cu însuflețire și devotament cunoștințele, priceperea, experiența și pasiunea lor pentru înfăptuirea acestor înalte țeluri. Prin întreaga noastră activitate — se arată în chemare — să contribuim la cunoașterea și studierea de către elevi și studenți a materialismului dialectic și istoric, a concepției marxist-leniniste despre lume și viață, a politicii partidului și statului nostru. Să dăm tineretului școlar și universitar o orientare ideologică clară și fermă. Să-1 ajutăm să-și făurească convingerile și Sentimentele moral-politice caracteristice omului înaintat al societății socialiste. Acestea nu pot fi numai rodul unei ample transmiteri a tezelor generale, abstracte, ci trebuie să fie rezultatul asimilării profunde a culturii umaniste, a legării strînse a cunoștințelor de viață, învățămîntul are datoria de a educa întregul tineret al patriei, indiferent de naționalitate, în spiritul prieteniei de nezdruncinat, al respectului reciproc, pentru a-și dedica, în strînsă unitate, întreaga energie dezvoltării continue a patriei comune — România socialistă.Adresîndu-se educatoarelor șl învățătorilor, Conferința națională a cadrelor didactice îi cheamă să stimuleze dorința de cunoaștere a copiilor, aptitudinile și capacitățile lor, să le dezvolte dragostea de carte, interesul și respectul pentru muncă, să formeze tinerele vlăstare ale țării în spiritul omeniei, al cinstei, al dragostei față de patrie, al devotamentului față de popor și partid.Profesorii din învățămîntul de cultură generală sînt chemați să ofere elevilor datele cele mai importante ale științei moderne, dez- voltîndu-le gîndirea creatoare, interesul pentru studiu și cercetare, stimulîndu-le spiritul realist și fantezia. Aduceți contribuția voastră entuziastă — se spune în Chemare — la. organizarea și întărirea școlii generale de 10 ani, care va asigura întregii națiuni un nivel de cultură ridicat.Adresîndu-se profesorilor și maiștrilor din învățămîntul profesional și tehnic, Chemarea le cere să pregătească cu pasiune și răspundere muncitorii calificați, maiștrii și cadrele tehnice necesare
toarea Liceului nr. 2 — Giur
giu, Dumitru Gheorghiu, secretar al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, acad. Cris- 
tofor Simionescu, rectorul In
stitutului politehnic din Iași, 
Mircea Angelescu, președintele 
Uniunii Asociațiilor Studen
ților din România, inginerul 
Ionel Sdira, directorul Grupu
lui școlar al Uzinei de vagoa
ne din Arad.

Cohtinuînd fructuosul schimb 
de vederi și de experiență, în
ceput în urmă cu două zile, 
dezbaterile — desfășurate în 
spiritul înaltului democratism 
de care este pătrunsă întreaga 
viață social-politică a tării — 
au sintetizat progresele înregis
trate în învățămîntul nostru de 
toate gradele, sarcinile ce se 
impun și potențialul de care 
dispunem în vederea ridicării 
lui pe o treaptă superioară, la 
nivelul cerințelor crescînde ale 
economiei noastre, al progre- 
tului actual și de perspectivă 
pe care îl înregistrează știința 
pe plan național și mondial.

Pe marginea raportului pre
zentat la Conferință de minis- 
țrul învățămîntului, în lumina 
Directivelor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din aprilie 1968, a Legii 
învățămîntului, și vorbitorii din 
cursul zilei de vineri dimineața 
au abordat probleme din cele 
mai variate dofnenii ale com
plexului proces de învățămînt. 
Pornind de la ideea necesității 
imperioase ca școala să încor
poreze operativ și în mod orga
nic tot ceea ce este nou în do
meniul științei, ei s-au referit 
la aspecte legate de îmbunătă
țirea structurii și conținutului 
învățămîntului, a planurilor și 
programelor, a manualelor și 
cursurilor universitare, la dez- 

tuturor ramurilor economiei naționale ; să împletească armonios pregătirea teoretică cu instruirea practică, să asigure absolvenților cunoștințele profesionale și de cultură generală care să le permită să țină pasul cu tehnica modernă, cu cuceririle științifice ce se introduc pe scară tot mai largă în producție.Membrilor corpului didactic u- niversitar, Chemarea le cere să folosească din plin posibilitățile puse la dispoziție de societatea noastră socialistă pentru a da tineretului țării o înaltă pregătire științifică, atît teoretică, cît și practică, să contribuie cu competența și experiența lor la formarea unor oameni de înaltă ținută intelectuală și morală, cu o concepție înaintată despre lume și viață, devotați patriei și poporului. Ei sînt chemați, de asemenea, să intensifice cercetarea științifică pentru a spori tezaurul culturii naționale, pentru a ridica învățămîntul la un nivel tot mai înalt.îmbunătățirea neîntreruptă* a procesului de învățămînt — se spune mai departe în Chemare — adaptarea lui la nevoile actuale și de perspectivă . ale dezvoltării societății noastre socialiste, ridicarea calitativă a nivelului de pregătire a elevilor și studenților, impun preocupări sistematice pentru propria desăvîrșire profesională, pentru ridicarea la un nivel superior 3 activității cadrelor didactice din școli și facultăți. Să ne desăvîr- șim fără întrerupere pregătirea, să șlefuim cu grijă arta noastră pedagogică, să îmbogățim și să a- dîncim necontenit cunoștințele din specialitatea pe care o predăm.Pregătirea’ temeinică pentru viață, însușirea culturii și științei, educarea interesului și pasiunii pentru profesie nu pot fi decît rodul muncii stăruitoare, al cercetării și aprofundării datelor transmise de școală, al participării active si creatoare a elevilor și studenților la procesul de cunoaștere. O colaborare strînsă între corpul didactic și organizațiile Uniunii Tineretului Comunist, ale sindicatelor, cu consiliile pionierești și U- niunea Asociațiilor Studenților din România este chezășia bunului mers al muncii noastre de instruire si educare a tineretului.Ținuta științifică, etică și cetățe-
voltarea cercetării științifice 
desfășurate de personalul di
dactic. Perspectiva introducerii 
învățămîntului general obliga
toriu de 10 ani și începe
rea școlarizării de la vîrsta 
de 6 ani au generat dez
bateri și propuneri valoroase 
privind asigurarea necesarului 
de personal didactic calificat, 
perfecționarea continuă a ca
drelor. Vorbitorii.au relevat a- 
tenția constantă pe care parti
dul și statul o acordă bunei 
desfășurări a învățămîntului 
pentru naționalitățile conlocui
toare, în contextul măsurilor 
care se iau pentru dezvoltarea și perfecționarea învățămîntu
lui de toate gradele, rolul con
siliilor populare și inspectora
telor școlare județene în spri
jinirea procesului inștructiv- 
educativ, posibilitățile pe care 
le au școlile pentru autodota- 
rea cu material didactic, noile 
mijloace, moderne, de instruire 
și educare a tineretului.A fost subliniată necesitatea 
îmbunătățirii predării discipli
nelor social-politice, în vederea 
înarmării tineretului cu con
cepția materialist-dialectică 
despre natură și societate, cu 
principiile politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru. Orientarea profesională 
a tineretului, educarea lui în 
spiritul dragostei față de pa
trie. față de popor, față de con
ducătorul său, Partidul Comu
nist Român, precum și pregăti
rea tinerei generații pentru a- 
părarea patriei au fost relevate 
ca sarcini de mare cinste ce se 
pun educatorilor, învățătorilor, 
profesorilor, tuturor celor care 
activează în domeniăl învăță
mîntului.

Dezbateri ample au avut loc 
și pe marginea proiectului sta- 

nească a omului de la catedră reprezintă elementul de referință cu ajutorul căruia elevul și studentul deosebesc valorile. Sîntem chemați ca printr-un efort susținut și continuu de perfecționare, de autode- pășire, prin activitatea noastră directă, nemijlocită, cu cei încredințați spre instruire și educare, să fim la înălțimea misiunii încredințate de poporul nostru, să slujim cu credință idealurile celei mai avansate forțe a societății noastre, Partidul Comunist Român.Subliniind că lucrările conferinței naționale s-au desfășurat în anul cînd sărbătorim cea 25-a aniversare a eliberării pa-* triei, Chemarea adresează cadrelor didactice îndemnul să cinstească acest eveniment istoric din viața patției noastre cu noi succese în activitatea lor. Corpul didactic — se spune în Chemare — își exprimă totala și entuziasta sa adeziune Ia politica internă și externă a partidului și a statului — politică ce răspunde intereselor fundamentale ale țării și poporului nostru — participînd activ la măreața operă de transformare istorică a României. Toți membrii corpului didactic vor munci cu abnegație pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Partidul Comunist Român, pentru înflorirea materială și spirituală a națiunii noastre socialiste.In continuare, în Chemare se arată : Conferința națională a ca- . drelor didactice subliniază că' principalul izvor al vitalităW. și^ eficienței sporite a școlii în ■ țSrța societății noastre sînt mobiliza toa-' rele îndemnuri și învățăminte pe care corpul didactic le-a desprins din hotărîrile Comitetului Central al partidului, prețioasele îndrumări și îndemnuri pe care le-a primit din partea tovarășului Nicolae ’ Ceaușescu — îndrumări și îndemnuri pentru care toți slujitorii școlii exprimă o profundă recunoștință. Ne angajăm să sporim eforturile noastre în munca de instruire și educare a tineretului patriei, de făurire a viitorilor constructori ai socialismului și comunismului în România !Conferința națională exprimă calda recunoștință și devotamentul cadrelor didactice, față de partid și guvern, hotărîrea lor de a-și aduce contribuția entuziastă la făurirea viitorului fericit al patriei, la triumful socialismului și păcii.
tutului personalului didactic. 
Vorbitorii au subliniat cu mân
drie locul de cinste și rolul pe 
care personalul didactic le are 
în societatea noastră, largul 
proces de democratizare a ac
tivității și conducerii instituții
lor de învățămînt.

Grija cu care partidul și 
statul, întregul nostru popor 
înconjoară pe părinții sufletești 
ai tinerei generații, măsurile 
întreprinse pentru a le asigura 
condiții de muncă și de viață 
tot mai bune și-au găsit ecou 
în cuvinte calde de mulțumire 
și adîncă recunoștință adresate 
partidului și statului.

Vorbitorii au exprimat a- 
deziunea fermă a corpului pro
fesoral la politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, hotărîrea nestrămutată 
a slujitorilor școlii de a-și în
deplini cu elan și dăruire 
înalta lor misiune socială

A fost aprobat proiectul Sta
tutului personalului didactic 
din Republica Socialistă Româ
nia.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm a fost adoptată Che
marea Conferinței naționale a 
personalului didactic către, toți 
membrii corpului didactic din 
Republica Socialistă Româhia.

Pe, adresa conferinței s-a 
primit un mare număr de tele
grame din partea colectivelor 
de cadre didactice ale unor 
școli generale, licee de cultură 
generală și de.specialitate, școli 
profesionale și tehnice, institu
ții de învățămînt superior, uni
tăți de pionieri și organizații 
U.T.C., întreprinderi econo
mice, care au urat deplin 
succes lucrărilor conferinței.

(Agerpres)

Vorbitorii.au
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Mă glndeam nu de mult;dacă Argeșul s-a strîns ca într-un pumn în munți la Vidraru, adunînd rîu cu rîu, pentru a alcătui o mare alpină : dacă munții Făgărașului au izbutit să-și unească energiile pentru a da ființă unui lanț de hidrocentrale ;. dacă apa Argeșului este o cumpănă sau o balanță în mijlocul căreia se află miraculoasa ctitorie a Meșterului Manole ;oare în celălalt capăt al cumpenei, celălalt taler al balanței ce-ar trebui așezăm pentru a realiza echilibrul armonia ?Mă gîndeam, cu un timp în urmă,Piteștiul, micul orășel provincial, va ră- mîne multă vreme în umbra hidrocentralei, de. la Vidraru, simplu punct de tranzit și va trăi • din fala munților din are. N-am știut și n-am bănuit că, o dată 
j prăvită cascada de microcentrale, o dată ’’'isprăvită acea impunătoare scară a apelor, Argeșul va ajunge la Pitești într-o albie nouă și va lua aici, ca și sus. în munți, chipul lacului alpin, pentru a stră- jui un imperiu al industriei moderne și o faleză cu palate de travertin, ce ne-ar aminti și de Valea Bistriței, cu Neamțul, ________ _____________ __________ _ „„ ...Săvineștii ^șl^^Roznovul și de litoralul" urmă, nu aflai decît bălți,' lanuri de po- ... _ rumb pitic, rîpi, această populație activă deplasează anual milioane de metri cubi de pămînt, toarnă sute de mii de metri cubi de betoane, ridică turle metalice, turnuri de apă, rezervoare sferice care stau așezate pe albul zăpezii ca niște planete, ca niște transatlantice. Peste tot. pe întinsul șantier, am auzit : nu avem cadre suficiente. Nu aveam zidari, sudori electrici, mozaicari, instalatori. Sînt multi acum. Ne trebuie și mai multi ! îi instruim în institute, în uzine cu profil similar, în străinătate. Timpul bate la ușă. Obiectivele stau gata să intre în producție. Combinatul petrochimic trebuie să dea, încă din acest an, produse în valoare de peste șase sute de milioane lei. Așteptăm operatorii chi- miști. avem mare nevoie de tehnicieni, pregătim oameni pentru piroliză, pentru polietilenă, pentru centrul de calcul electronic. De fapt, nici nu se pusese bine piatra de temelie a combinatului cînd s-a pornit alcătuirea acestei armate a petrochimiei, care a pornit să-și însușească meserii niciodată cunoscute pînă azi în orașul Pitești.Privim instalațiile de automatizare, turnurile de răcire, decantoarele. Numărăm numai la rafinărie peste două sute de obiective. Ne uităm în zare. Ni se spune că pe dealurile Argeșului se vor instala încă o sută patruzeci de sonde pentru captarea izvoarelor de țiței. Piteștiul nu era pregătit pentru a găzdui giganții și, în decursul ultimilor ani s-a „desfăcut" în bucăți, s-a lărgit, a ieșit din crusta lui veche, din perimetrul lui secular, în clipa cînd uzinele s-au profilat în imaginația noastră, simultan au început să lucreze zeci de institute, zeci de întreprinderi. iar cadrele pentru conducerea utilajelor au intrat în școli. Toate cetățile chimiei au primit ucenici de pe Va-, lea Argeșului, au început să rodeze cadre cu responsabilitate maximă, maiștri și ingineri. Aceștia se pregătesc pentru a stăpîni tehnica cea mai avansată, se pregătesc pentru a folosi izotopii radioactivi, automatizările, claviaturile de orgă ale punctelor de comandă.Utilajele petrochimiei îți stîrnesc ad- mirația : cromatograful de gel cu sursă radioactivă, necesar pentru măsurarea densităților și nivelelor în recipiente, cromatograful preparativ, difractometrul cu raze X, și multe altele, aparate de mare finețe cu care se verifică permanent calitățile produselor. Dar ceea ce m-a impresionat îndeosebi este faptul că

surîzător al Mării Negre.Azi sînt nevoit să revăd, să reconsider, să memorez aspecte noi ale peisajului și să privesc ca într-o panoplie noile arme șl simboluri ale Piteștiului. Pînă acum, aici se produceau tananți, negru de fum, mobilă și textile, traverse din prefabricate, poduri rulante și conducte. încălțăminte de bună calitate. Acestea erau produsele ce reprezentau breslele orașului. Acum sîntem nevoiți să ne schimbăm cu desăvîrșire viziunea și să observăm că pe sute de hectare au luat loc giganții industriei constructoare de mașini, ai industriei chimice, ai industriei ușoare. Trebuie să observăm că numai uzina de piese auto dă azi o producție de peste zece ori mai mare decît valoarea producției globale a municipiului Pitești în anul 1938, și că această uzină, prin construcția unei fabrici de segmenți, își va spori în decursul acestui an producția globală cu peste treizeci la sută. într-un singur cincinal, aici, în Pitești, s-au făcut investiții de peste nouă miliarde lei. Piteștiul de astăzi oferă imaginea unor puternice și precise lănsări de pe platforma revitalizatoare a marii industrii socialiste ce se edifică, la scara întregii țări. »ub conducerea partidului.Piața internă și externă cunoaște sau va cunoaște autoturisme, motoare electrice, stofe, articole tehnice din cauciuc, făină de lemn, preparate de carne, bere, benzen, toluen, xilen, butadienă, cianură de sodiu, clorură de cianurii, atrazin, toate lansate în cursul acestui cincinal din orașul așezat Ia confluența Argeșului cu Rîul Doamnei, pe talerul cel mai bogat al acestei balanțe industriale. Combinatul petrochimic, în care s-au făcut investiții importante și care intră în producție cu principalele capacități în decursul acestui an, va asigura 75 la sută din producția de etilena. 55 la șută din producția de propilenă, 80 la sută din producția de acrilonitril (materia primă pentru obținerea fibrelor sintetice de tip lînă) a țării.Uimirea se preface în admirație. Vrem tă vedem cu ochii noștri, să pipăim, să asistăm la lansări, să pătrundem în marile amfiteatre de otel ale uzinelor moderne, să ascultăm glasul rafinăriei, al reactorilor, al motoarelor asincrone, să străbatem pista de încercare în autoturismul născut aici. în pădurea Colibașilor, la un an și jumătate după ce s-a așezat piatra de temelie a halei monobloc.încep să străbat drumurile de la o 

3

3

terasă Ja alta. Peste tot mi se transmite o febră a creației. Văd chipuri pe care pîlpîie neliniștea demiurgică. Văd o nerăbdare și o participare activă în ochii tuturor. Nimeni nu se laudă. Orașul și-a pierdut vechea liniște. Aspectul său pașnic, patriarhal, se mai păstrează doar în vechile cartiere. Febrilitatea orașului mi se transmite ; oamenii îmi transmit emoțiile lor. Simt că mă aflu în preajma celor mai tulburătoare evenimente constructive ale Argeșului. în preajma lansărilor de obiective-gigant care nu știu cum au îndrăznit să intre, cum au încăput, cum nu s-au sfiit să ceară găzduire Plteștiu- lui, orașului în care cîndva totul părea a fi fost, făcut pentru miniaturi ale vieții, pentru, bibelouri ale meșteșugarilor, pentru trăsuri și pentru cupeuri, pentru chervanele neguțătorilor și pentru exilul spiritelor înflăcărate.m găsit pe platforma chimică
S\ aproape douăzeci de mii de con- structori și montori. Deci am gă- ■& sit aici — numai aici — intreaga populație a orașului dinainte de război. Și pe locurile unde, cu trei ani în
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„Orgile" petrochimiei în amplul concert industrial al orașului

s&a

acest imens combinat, care își pregătește unitățile pentru lansare, și-a alcătuit un puternic colectiv de cercetare, care a și început să lucreze la realizarea unor produse noi — așa cum pe dealurile din preajmă specialiștii Academiei lucrează la aclimatizări, la realizarea de noi soiuri de plante, de struguri, de mere, captînd undele solare, punînd în relații optime cu universul fiecare arbore, fiecare plantă, fiecare floare — un colectiv care ne vorbește despre valorificarea superioară a producției secundare obținute în instalațiile cu profilul existent. Ne sînt prezentate. în formule, diferite specii de gaze folosite pentru uz casnic, trimise drept combustibil în cuptoare industriale, și care vor deveni materii. prime pentru polimerizări........Ne trebuie imaginație și pregătire teoretică. Trebuie să știm unde vom ținti peste ani și de aceea ascultăm aici. în aula industriei moderne, ‘lecțiile de pros- pectivare tehnico-științifică, spre a înțelege eforturile uriașe depuse pentru asimilarea imediată a cunoștințelor, pentru menținerea Ia zi o informației. Ni se spune : fugim peste timp ; e necesar să privim dincolo de limitele prezentului ; să distingem fizionomia viitorului care nu seamănă cu ceea ce există azi pe aceste locuri. După ce am acostat aici cu această arcă a industriei trebuie să vedem cum ne dezvoltăm, pe măsura vastelor perspective deschise de construcția socialistă, de cerințele unei industrii moderne și competitive. Laboratoarele au început să lucreze. Sînt paisprezece laboratoare și aproape o sută de specialiști. O singură temă de cercetare — dacă va fi fructificată pe scară industrială — vor fi recuperate investițiile făcute pentru ani de zile de aici încolo. Șeful sectorului de cercetare. Vintîlă Aslan, a înregistrat trei brevete în domeniul maselor plastice. Bader Bernd și Dragomir Fereală au realizat o polietilenă nouă, cu proprietăți foarte bune. Ei vor da spre brevetare primul din produsele combinatului și, peste puțin timp, speră să ajungă cu produsul Ia scară industrială. Aici ni se cere să urmărim valorificarea unor produse deocamdată fără întrebuințare, acetonitri- lul. care va putea aduce patruzeci de milioane de lei anual. Aici ni se arată proiectul de valorificare a fracției C4 pentru obținerea de materii prime pentru polimeri. Va aduce. în caz de reușită, circa o sută de milioane lei anual. Abia sîntem în faza de construcții și montaje, și preocuparea specialiștilor este asimilarea produselor de import, înlocuirea dimetileterului, îmbunătățirea tehnologiilor, lărgirea bazei de materii prime. Urmînd ciclul realizărilor, facem cunoștință cu unul din cele mai îndrăznețe proiecte realizate în petrochimia noastră, de către directorul tehnic al combinatului Al. Polihroniade c.are a folosit domul subteran de la ocnele de sare de peste Olt pentru depozitarea etilenei.Menținîndu-se la nivelul tehnicii mondiale, cel mai mare combinat petrochimic din țară va introduce aici, pe locurile șnonime de odinioară, un centru de calcul electronic. Acest calculator va conduce și într-o fază viitoare va optimiza procesele tehnologice în instalațiile de bază. O siguranță sporită în exploatare, o rezolvare operativă, beneficii suplimentare, acesta va fi aportul creierului electronic. El va ocupa un etaj din pavilionul administrativ. Crearea de specialiști în operarea și întreținerea calculatorului a și început. O primă măsură a fos't realizarea, în colaborare cu Institutul de proiectări pentru automatizări și Fabrica de elemente de automatizare a unor aparate care vor fi gata pină la sfîrșitul anului și vor fi introduse în instalațiile de piroliză
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și polietilenă. Cu ajutorul acestor aparate se vor centraliza datele statistice privind parametrii de operare tehnologici, date absolut necesare pentru a se trece la o etapă superioară în conducerea proceselor cu calculatoare electronice.în 1969 — anul marilor lansări pe platforma chimică — vor intra în funcțiune complexul de olefine, fabrica de polietilenă complexul CIAN. Pentru unitățile de bază, s-au construit o sută de obiective auxiliare, care asigură utilitățile : energie, apă, abur, aer; s-au construit ateliere mecanice, electrice, ATM, laboratoare, magazii de produse, parcuri de rezervoare. Cu începere de anul viitor, combinatul petrochimic va lucra Ia capacitatea proiectată și va da o. producție marfă de aproape două miliarde lei a- nual, ceea ce înseamnă un aport însemnat în economia națională. Desigur, preocuparea pentru etapa a doua de dezvoltare este în plină desfășurare. Etapa a doua presupune deja existenta unei tradiții,, o mare experiență și nu este de prisos să pomenim despre efortul acestor creatori ai noilor tradiții industriale argeșene, să ne referim la puterea imaginației și la spiritul lor de previziune, să ne adresăm lor cu convingerea că avem în fată niște oameni de știință care pot ajunge cu puterea mintii lor departe, în viitor.rașul Pitești a devenit un mag- îet ! afirmă Gheorghe Năstase, prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R. El a- trăge prin Uzina de autoturisme,prin Fabrica de micromotoare. prin Combinatul petrochimic, prin întreprinderea de industrializare a lemnului, prin multe alte edificii industriale în curs de apariție. Pe lîngă populația de la sate, orașul atrage și oameni din alte colturi de țară. Argeșenii plecați Ia lucru pe alte meleaguri încep să se reîntoarcă la vatra strămoșească. Municipiul Pitești va deveni în următorii cinci ani unul din cele zece mari orașe aje țării, ca valoare a producției, ca număr de populație, ca activitate social-culturală. Am fost martor al uriașelor transformări de pe Argeș. După ce s-a pus piatra de temelie a hidrocentralei de la Vidraru, putem spune că au urmat în serie toate celelalte, ca și cum de la această flacără s-au diversificat construcțiile noastre. Sentimentul meu este că trăiesc cele mai impresionante pagini din istoria Argeșului.— Nu ne-am născut constructori 1 ne spune Alexandru Popescu, primarul municipiului Pitești. N-am avut de unde să știm cum se construiește o fabrică de autoturisme, o uzină chimică, o fabrică de micromotoare. Am învățat, am găsit și căutăm în continuare soluții pentru vasta operă de construcție care ne angajează toate energiile.— în 1972. ne spune Constantin Mun- teanu, directorul Uzinei de autoturisme Pitești, „Dacia 1100“, va fl realizat aproape sută la sută în țară. Pentru aceasta, montăm treptat cît. mai multe piese produse de unitățile noastre. Sarcinile de viitor sînt foarte grele, dar pînă acum sîntem la zi și sînt convins că ne vom menține în ritmul prevăzut. Muncitorii pentru monooperații au fost recrutați din comunele învecinate, Racovița, Colibași, Bradu, Dărmănești. de pe. o rază de patruzeci de kilometri. Se găsesc importante forțe de muncă în împrejurimi. Oamenii lucrează, își însușesc o meserie, învață, cîștigă mai bine, viața lor și a familiilor lor devine mai frumoasă. Iată unul dintre principalele temeiuri ale industrializării socialiste: operă a omului pentru om. Pregătim în continuare noi și noi cadre.

> (Foto : Gh. Vințilă)

facă față ritmului
un -sentiment de

Acum uzina numără 1250 de oameni, dar colectivul nostru va crește pînă la 5 500. Străbat hala monobloc, admirabila hală a Uzinei de autoturisme. E ca un stup în jurul căruia roiesc bondarii. Anul trecut două mii, anul acesta douăsprezece mii de autoturisme. în fiecare lună părăsesc nzina cite o mie de autoturisme.Ceea ce m-a frapat aici a fost viteza de înaintare. Am văzut întreprinderi mai mari, dar niciodată nu mi s-a părut că mîna omului e mai deprinsă cu uneltele, mai iscusită ca aici. Cu un an în urmă, stînd sub coroanele stejarilor de pe dealul Colibașilor, mă gîndeam cu înfiorare la ziua cînd autoturismul va trebui să demareze. Mă întrebam : cum vor învinge timpul ? cum vor lucra în ritmul secundelor, cu precizia micronilor ? Vor putea oamenii pe care i-am văzut venind din satele din preajmă să industrial ?Acum, văzîndu-i la lucru, tineri toți, am simțit că încerc ___ "_____;profundă stimă și afecțiune pentru ei. Autoturismul trecea pe benzile de montaj fără dificultate. De la o echipă la alta, de la un post .la altul, de la o mînă la alta. Fiecare piesă este atașată pe baza unui grafic, care nu îngăduie autoturismului să staționeze nici o clipă, în care startul este urmărit cu cronometrul. La capătul celor peste treizeci de ore de drum, autoturismul care apare împachetat, sub formele lui descompuse, este extras din lăzi, repartizat Ia punctele de lucru, montat în întregime. Printr-o sim- . plă apăsare a unui dispozitiv automat, șuruburile și piulițele sînt prinse, înfipte definitiv în carcasă. Caroseria intră pe forme, este prinsă în menghini, ca într-o proteză. încep să li se facă inscripții d» sudură. Aparate de sudură prin puncte, care par niște mașini de cusut metalul. Sudură în mediu de argon. în licărirea orbitoare de lumină, muncitorii, cu măștile pe obraz, fac în- crustatii cu un stilet de cupru sau alamă. Tunelul de tratament și de vopsire reprezintă un labirint de peste un kilometru și jumătate. Caroseria se scufundă în baia de grund. Iese din ea ca dintr-o mlaștină de nămol, iese șiroind, clipocind, cu culoarea definitiv schimbată. Trece prin încăperi puternic luminate, ca prip vitrine cu geamuri, mari, parcurge tunelurile metalice ca un tren misterios, cînd balansîndu-se, cînd fixată pe șine, cînd plutind ca o barcă pe valuri invizibile, într-o altă secție, m-am simțit ca într-o croitorie mecanică. Mașini de sudură cu curenți de înaltă frecventă, mașini pentru croit și debitat, mașini de cusut, dispozitive de montat tapițeria pe schelet adaugă treptat învelișul interior, apoi aparatura de bord și punțile. Privesc prin lunete, prin lanterne, ca în aparate de astrofi- zică, acolo unde se face centrarea osiilor. Fiecare roată. înainte de fi atașată, trece printr-o mașină de echilibrare. în cele din urmă, după ce a poposit pe la stația de benzină din canatul conveîorului. autoturismul intră într-o cabină pentru ve- rificarea^etanșeității. Este pus sub o ploaie torențială, udat ca o plantă din seră, ca să iasă apoi de aici acoperit cu rouă, cu culorile strălucitoare.• Motoarele se trezesc treptat din somnolență, scot sunete surde, obosite, nervoase, șe scutură parcă dintr-un vis al neființei, apoi, pornesc dintr-odată în viteză, cu sunetul propriu, cu sunetul motorului Sierra, renumit pentru calitățile sale. îl vedem pe pista de încercare, luînd startul, avîntîndu-se în cîteva secunde de la o viteză la alta, luînd virajele ca Ia zidul morții. Șoferii de încercare lasă volanul din mînă, după ce au stabilit direcția autoturismului, ne demonstrează că mașina este perfect echilibrată. că își păstrează direcția imprimată, ceea ce denotă că toate punctele au fost bine cîntărite, bine calculate. Apoi, în Centrul volanului este fixată emblema Uzinei de autoturisme, cu vulturul pe fondul albastru, poposind pe o stîncă.M -ăm reîntors în oraș. Aflu că, în mal pnțln de patra ani, populația municipiului s-a dublat. Că între cele două legislaturi, numărul locuitorilor a trecut de o sută de mii de locuitori și că azi, în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională. Piteștiul a propus doi candidați în loc de unul. Orașul a fost proiectat inițial pentru o populație redusă. Numai elevii și studenții anului 1969, în număr de douăzeci și cinci de mii, ocupă un spațiu locuibil comparabil cu întregul spațiu al orașului din 1938. Privind barta școlară a orașului gîndul te duce Ia un vast amfiteatru ; în Pitești sînt 3 licee de cultură generală, 5 licee de specialitate (chimie, construcții de mașini, economie, agricol, muzică), 8 grupuri școlare profesionale, 22 de școli de cultură generală. 25 de grădinițe, un institut pedagogic cu trei facultăți la care studiază matematica, științele naturii și filologia peste 500 de student!. Cu toate că numai în ultimii patru ani au mai fost construite trei școli de cultură generală cu 48 săli de clasă, dotate cu laboratoare, săli de sport, cantine, internate — am aflat că nu sînt suficiente localuri de școală pentru cei douăzeci și cinci de mii de tineri care studiază, se pregătesc pentru cetatea industrială de mîine, se adaptează cerințelor moderne.înainte, orașul era un ghem de străzi, un ghem de case risipite, peste care ochiul alerga fără să surprindă decît arbori, acoperișuri, mansarde, lucarne. Acum orașul și-a sfărîmat barierele, s-ă urcat pe terasele înalte, a atras către sine satele vecine și le-a înglobat, s-a desfășurat spre nord, s-a desfășurat spre sud. Orașul care, cu cincisprezece ani în urmă, nu cunoștea decît ropotul cailor de la trăsuri și care fusese pentru prima oară înzestrat cu un autobuz, este străbătut astăzi de o sută patruzeci și șase de autobuze. Și totuși, nu fac față cerințelor. Vor mai sosi douăzeci de autobuze. Trebuie o bază de întrețineri-auto. S-au făcut investiții și în curînd va fi ’gata. E doar un exemplu. în toate domeniile edi- litar-gospodărești înfăptuirile se redimen- sionează, pentru a putea ține pasul cu cerințele în continuă creștere ale unei așezări dinamice, în plină modernizare. Piteștiul începe să se compare cu Galații, cu Timișoara, cu Aradul, cu Craiova.Mă plimb pe străzi. Prin noile șl impunătoarele construcții se execută o mișcare de răsturnare de la orizontală la verticală. Piteștenii s-au obișnuit cu ideea că orașul lor se înalță, se iluminează la față, pătrunde în imperiul industriei. încă de pe acum ei caută comparații cu marile cetăți ale chimiei de pe Valea Trotușului, de pe Valea Dunării. Uzinele de aici sînt unice, vor atinge parametrii proiectați într-un timp record, vor avea performante de ultima oră, vor intra în competiție cu uzinele similare din străinătate.

Totodată pivot al marilor sale platforme industriale, Piteștiul cunoaște un puternic avînt urbanistic ; între 1966—1968 s-au dat în folosință peste 3 700 de apartamente și s-au clădit 1 400 case noi, proprietate personală. Anul acesta, efortul constructiv se intensifică : vor fi predate Ia cheie alte 3 700 de apartamente. Fiecare apartament pretinde apă. căldură. lumină, telefon, televizor, mobilă. Argeșul dă electricitate, dă abur, dă apă si — de la patru sute de litri pe secundă — arterele orașului vor primi în cursul a- cestui trimestru nouă sute de litri pe secundă. Argeșul s-a înălțat, s-a prefăcut în lac la Bascov, va avea și alte lacuri z în preajma Piteștilor, lacuri de agrement și lacuri de acumulare, va avea ambarcațiuni și vaporașe... Și parcă nu fără sens simbolic, pe masa primului secretar al județului zărim imaginea cargoului „Argeș" pornit în prima cursă spre tară, cargou construit în Japonia. în echipajul căruia se află și marinari argeșeni. în curînd, vom vorbi despre Pitești ca despre un oraș al lacurilor.Această frumusețe se află în plin proces de transfer de pe planșeta proiectan- ților în realitate. De pe acum, Calea București ne dă măsura viitoarelor dimensiuni urbanistice. De pe acum, casa de cultură a sindicatelor, cu două săli, gata să fie scoasă-din schele ca o amforă din- tr-o casetă de lemn, palatul administrativ, banca de investiții, noile cartiere sînt o mărturie a efervescentei creatoare care a cuprins așezarea de la confluenta Argeșului cu Rîul Doamnei. în acest viitor oraș al lacurilor și turlelor metalice, a început să se înalțe un hotel turistic cu aproape două sute de locuri, semnat de arh. Cezar Lăzărescu, autorul unui hotel similar la Eforie Sud», mult apreciatul Hotel Europa. Arh. Maria Niculescu a proiectat sediul complexului meșteșugăresc,^ iar tînărul arh. Ion Popescu ne arată pe masa sa de lucru viitorul complex școlar de la Găvana. Asistăm Ia demolările care fac loc unui modem super magazin universal, cu șapte etaje, cu scări rulante, unde se va vinde de la ac la automobil.Se modernizează intrările în oraș, se realizează ansambluri monumentale, se pregătește etapa a doua de dezvoltare a municipiului, prevăzîndu-se cartiere dincolo de Argeș, se trasează noi artere de circulație, se fac restaurări de vechi edificii, unele din ele de mare valoare, șl întregul municipiu, cu bulevardele deschise pentru noua rețea de canalizare, cu zone întregi prefăcute în șantiere, cu deschiderile de perspectivă sure toate punctele cardinale, dovedește că aici este creată o vastă platformă, că aici se ridică un dig, că aici se pregătesc mari evenimente ale industriei noastre, smulgîndu-se din starea de. inerție seculară, din penumbrele patriarhale, încă o insulă a puterii și inteligentei noastre. Acesta este Piteștiul — unul dintre cele mai dinamice orașe ale tării.
A re aproape șase secole de la în- tîia consemnare documentară. A fost temporar reședință domnească. în perimetrul ei s-au aflat curțile domnești ale luiNeagoe Basarab și Constantin Brânco- veanu iar cronicarul ne vorbește despre „minunatul scaun din Pitești'1. Dar dacă este să vorbim despre curtea domnească și despre, scaunul domnesc, atunci, azi, trebuie să ne gîndim la cetatea mașinilor șl la reședința definitivă a chimiei. Trebuie să ne gîndim că. pe plan economic și social, șase secole n-au adus Piteștiului atîta cît i-a adus un singur cincinal. Urmînd linia viitorului litoral al orașului, ne oprim în fața lacului de la Bas- cov și privirea noastră culege de pe suprafața celor două sute douăzeci de mii de metri pătrați imaginile cu scînteieri policrome ale noilor edificii. O nîrghie de macara ridică formele complexului școlar dotat cu laboratoare și ateliere. O pîrghie de macara purtînd aprinse stele roșii de-a lungul ei. ne arată complexul de textile, încălțăminte șl articole tehnice de cauciuc, trei unități puternice ale industriei ușoare ; ne arată cartierul Găvana pe care urmează să ia loc opt mii de apartamente, dezvoltînd cu o aripă Înaltă linia urbanistică a municipiului. în strînsă legătură cu platformele industriale.Oamenii acestui inedit Pitești, dinamizat de ritmurile industrializării socialiste, își racordează pe măsură eforturile, perspectivele. îi așteaptă platforma chimică cu douăzeci de mii de tone de utilaje industriale, cu peste cincisprezece mii de aparate de măsură și control. încă din acest an, o bună parte din cei două mii cinci sute de muncitori și specialiști se vor alinia în fața orgilor electronice. Oamenii de azi ai Piteștiului intră în istoria industriei noastre cu autoturisme, cu .mase plastice, cu mobilă, cu micromotoare electrice, cu piese auto pentru tractor și pentru autocamion, Jntră în istoria industriei ca petroliști ‘ și vor alimenta cu . combustibili locomotivele Diesel, uzinele și vapoarele.Setea motoarelor va fi astîmpărată. dar și setea orașelor pe vremea caniculelor. Oamenii din Pitești vor da în funcțiune, pînă la sfîrșitul lunii martie, o fabrică ce dispune de o capacitate de patru sute de mii de hectolitri de bere și zece mii de tone malț. Ei atl pus în funcțiune o fabrică de pîine care va da patruzeci de tone de pîine în 24 de ore. într-o primă etapă, combinatul de articole tehnice de cauciuc — în funcțiune în cursul acestui an — va produce două iar apoi patru mii de tone de benzi de transport, plăci, furtunuri,, garnituri presate, roți cauciu- cate. Vor lucra aici cinci mii de salariați. La fabrica de stofe vor lucra aproape tot atîția salariați, dînd trei mii de tone fire lînă pieptănată și șase mii de metri pătrați de țesături de lînă. Dacă mai adăugăm Ia această producție nouă, producția fabricii de micromotoare. rod al actualului cincinal (șapte sute cincizeci de mii de micromotoare, două sute cincizeci de mii de motoare electrice asincrone), dacă mai adăugăm ceea ce produce mai de demult complexul de industrializare a lemnului (cherestea de rășinoaăe și fag, placaj, plăci fibrolemnoase, parchete, binale și mobilă de felurite tipuri) — ne dăm seama că tabloul industrial al Piteștiului este de-a dreptul impresionant. O cifră-sin- teză : în 1970, valoarea producției globale a municipiului va fi de 6,7 miliarde lei. Acesta este Piteștiul — imagine dinamică din anul jubiliar XXV al României socialiste.Portul cincinalului este deschis și pe cheiul Piteștiului se pregătește de lansare încă una din marile flote ale viitorului socialist.

Ritm arhitectonic — ritmul civilizației socialiste în circuitul căreia se înscrie noua urbanistică a municipiului Pitești
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De jos, de la gura golfului, Napoli «e înfățișează privitorilor ca un uriaș amfiteatru de clădiri albe, cățărate pe pantele colinelor, strălucind în bătaia soarelui meridional. Pitorescul așezării din vecinătatea Vezuviului și a albastrei mări Tireniene, valoarea monumentelor, piețele, domurile. portul maritim, bogatul trecut Istoric (fostă cetate greacă, apoi centru al protipendadei romane, o- raș eliberat de sub ocupația franceză de către Garibaldi). însumează o zestre care a creat orașului o binemeritată faimă turistică.Aceasta — pe de o parte. Privit însă sub aspect social. Napoli ră- mîne capitala Italiei meridionale, faimoasă prin faptul că ea concentrează multe din problemele ce confruntă Sudul subdezvoltat cu Nordul industrializat al tării. în comparație cu Milano, de pildă, supranumit și „orașul plus". Napoli este cunoscut ca „orașul minus" : producție mai scăzută, venit mai redus, consum insuficient. Apariția postbelică în perimetrul orașului a țmor obiective industriale, construirea Unor mari și costisitoare ansambluri de1 locuințe, efectuarea unor lucrări publice n,-au fost suficiente pentru reducerea decalajului.Napoli este încă prizonierul condiției sale de oraș care tinde spre o rapidă modernizare industrială, dar rămîne totodată incapabil să-i asigure populației mațure locuri suficiente de muncă și o retribuție corespunzătoare. Mecanizarea si automatizarea introduse de firma ..Olivetti". care realizează apreciatele mașini de scris si de calculat, de societatea „Motta", în fabrica sa de produse alimentare. modernizarea utilajului în industria de marochi- nărie și ciorapi, domeniu în care Naooli n-are concurent în întreaga Italie, au dus la sporirea producției industriale ; însă ele n-au redus substantial rata șomajului și nici n-au îmbunătățit nivelul salariilor, care este mult mai scăzut decît în Nord : ' forțele de muncă active nu depășesc cifra de 770 000 la o populație de • 2 700 000 persoane. Consecințele a- cestei stări de lucruri se răsfrîng asupra majorității nanolitanilor. care sînt nevoiti să născocească cele mai fanteziste expediente nentru a-si a- sigura existenta zilnică.Triumf al fanteziei, bucătăria napolitană se ia la întrecere cu sărăcia de materii prime : spaghetti „a pum- marola ‘ncoppa" (cu suc de roșii), faimoasa ..pizza alia napoletana" (turtă de aluat cu ciuperci) nu sînt decît variante ale modului de a te alimenta cu minimum de cheltuieli.Orașul este plin de prăvălioare unde poți obține tot felul de mărfuri și orice prestări de servicii. Vechile „cartiere spaniole" sînt pline de femei care vînd țigări de contrabandă, ascunzîndu-le de ochii inspectorilor financiari in valize pe care Ie poartă
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din loc în loc. Băieții vînd apă lămîie, apă și anason. apă și... fantezie, anuntîndu-și „marfa" ritmat, iar strigătul lor devine un fel de cîntec obsedant, -Sub arcurile vechilor porti ale orașului se află cuptoarele unde se fierbe gustoasa supă de polipi de mare. Pe cea mai frumoasă faleză din Europa culegătorii de stridii servesc trecătorului fructele mării, despicate cu cutitul. peste care lasă să cadă cîteva picături de lămîie. Ca într-o uriașă piață o- rlentală. mii de tarabe ocupă trotuarele chiar și pe cele mai strimte străzi. în acest Hong Kong al comerțului mediteranean, tarabele formează o adevărată centură în jurul supermagazinelor. cu care, de altfel, și colaborează într-un fel, căci cine se oprește să cumpere produsele demodate si uneori cu defecte — la preț redus, sfîrșește prin a intra și în magazinul de lux din apropiere.Evoluția preturilor este și ea semnificativă. In timp ce bunurile alimentare de care oamenii nu se pot priva se scumpesc constant, costul altor produse, ce nu sînt de primă necesitate, se reduce. Ca urmare, vînzarea peștelui s-a redus în doi ani cu 15 000 de chintale, cea a brîn- zeturilor a scăzut într-un singur an cu 7 000 de chintale, iar a cărnii cu 1 000 de chintale.Contradicția între ceea ce este st ceea ce ar putea fi orașul Napoli este stridentă. Portul său mare si sigur ar nutea deveni olămîntil unui Sud în plină dezvoltare. Cum să se producă însă acest reviririient 7Cuprins între asemenea contradicții. Nanoli și-a însușit arta de a oferi vizitatorului o imagine oarecum neconcordantă cu realitatea și pe plan urbanistic. La o privire mai puțin superficială, această metropolă se înfățișează ca un fel de galaxie terestră. aglomerată de magmă, care își caută o formă funcțională. Nucleul central al nebuloasei s-a condensat cu apropierii clădiri —1 teziste și în jur lava incandescentă a continuat și continuă să fiarbă. Micii sateliți — zeci de periferii si suburbii — vor fi oare atrași de astrul cel mare, vor forma un corp unic sau se vor dispune în jurul său, alcătuind o constelație ? Nimeni nu poate să prevadă- Cert este numai că
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secole în urmă, datorită de mare — case, sțrăzi. adaptîndu-se naturii fan- litoralului neregulat. Dar

această „galaxie" nu va putea rămîne mult timp în starea actuală. Tensiunea care se exercită din interiorul moleculelor sale se află la limita unei „explozii", densitatea populației atlngînd în unele zone ale centrului cifra intolerabilă de patru persoane de fiecare încăpere...Orașul a cunoscut din plin dezastrele ultimului război mondial. In anii postbelici. edilii, grăbiți să-i bandajeze rănile, au permis să se construiască improvizat. Fiecare colțișor a fost folosit. Case și iar case... Astfel a fost devorat terenul necesar pentru școli, spitale, piețe, grădini. S-a construit cu febrilitate, fără plan urbanistic, fără perspectiva dezvoltării industriei, agriculturii, comerțului, turismului, fără să se tină seama de subsolul milenarului oraș, de grotele, galeriile, catacombele și criptele sale. Cînd plouă, terenurile aflate la temelia caselor se îmbibă ca niște bureți.I sub străzi se deschid adevărate abisuri, ceea ce provoacă ruinarea sau chiar prăbușirea anuală a cîtorva sute de case. Alături de construcții moderne, de splendide monumente istorice se văd ghettouri. cartiere-dormitor. tabere pentru săraci amenajate în grabă de întreprinderile particulare pentru populația sinistrată, ale cărei case în ruine au fost demolate. Aceste aglomerări se află în afara comunal. într-un lanț construite sub impulsul prin ignorarea oricăror teritoriului de cartiere necesității. „_____ „_________ _________ norme deconfort. Locuințele acestea n-rau încălzire — pentru că la Napoli tot nu e frig, n-au în anroniere magazine — tot vin negustorii ambulanți cu camionul — n-au lumină electrică. școli, spitale, farmacii...în stadiul de devenire. în care îl găsim astăzi. Napoli poate urma exemplul Romei sau al orașului Milano. metropole construite haotic, poate împărtăși destinul dramatic al orașului Agrigento, distrus în bună parte în urma unor calamități, sau poate găsi drumul cel bun pentru a se transforma într-un splendid centru urbanistic, bine echilibrat din punct de vedere arhitectural, economic și social. SI oricît ar părea de paradoxal, în acest ultim caz. nenorocirile care s-au abătut asupra orașului Napoli de-a lungul istoriei — hibernarea de aproape un secol, distrugerile provocate de ultimul război, reconstrucția lipsită de perspectivă a orașului. întîrzierea ritmului de dezvoltare economică — ar putea să-i fie de folos cînd va sosi momentul recuperării. întrucît va avea privilegiul de a putea evita e- rorile săvîrșite în procesul dezvoltării altor orașe. Cu condiția însă de a remedia tarele’ de care mai suferă. In acest caz el ar putea deveni „o- rașul-regiune". metropola sudică modernă, civilizată și cu o faimă nouă în lume.

Kuweit. Un deșert de ni
sip, de 15 000 km p, fără 
apă. O căldură toridă. 
Funcționari vamali cu uni
forme ce par ca de pa
radă. Șosele cu trei benzi, 
pe care circulă automo
bile și camioane ultramo
derne. După ceva mai mult 
de 100 de km se zărește 
capitala, Kuweit-City. A- 
jungi în centrul orașului 
și ți se pare că te găsești 
într-un paradis la capă
tul Pămîntului. Este însă 
numai prima impresie.

Cercetările efectuate au 
arătat că încă în epoca de 
bronz, oamenii de aici a- 
veau relații cu alte ținu
turi. Locuitorii cunoșteau 
tehnica construcției și se 
ocupau cu diverse munci 
manuale. Trecînd peste se
cole, descoperi urme ale 
oștilor lui Alexandru cel 
Mare. Se mai pot vedea 
rămășițele unui templu 
grec. După apariția isla
mului, Kuweitul se dez
voltă, transformîndu-se re
pede într-un port și un 
centru comercial prosper. 
Așezat în calea pelerinilor •

fel începe miracolul petro
lier al Kuweitului.

Economia țării se , ba
zează in întregime pe ' pe
trol. Această țară ocupă 
actualmente locul al pa
trulea din lume în produc
ția de petrol (primul loc 
din Orientul Apropiat) și 
al doilea loc din lume în 
ceea ce privește exportul 
de petrol.

O singură cifră ajunge 
pentru a da o idee exactă 
asupra cantităților de pe
trol existente aici: Kuwei
tul posedă 13 la sută din 
rezervele mondiale.

Kuweitul este un fel de 
burete de nisip saturat de 
petrol. Deasupra stratului 
de petrol, roci impermea
bile susțin un rezervor de 
gaze naturale. Sub stra
tul de petrol dai de apă. 
Gazele, petrolul și apa se 
află sub presiune. Astfel, 
nu se pune nici o pro
blemă de pompare : aurul 
negru țîșnește singur. Din 
1930 pînă în 1963 au fost 
forate 450 de puțuri. Gaze
le care ies o dată cu pe-
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Fafadâ mirificâ și reversul dezolant al mirajului aurului negru

Jean-Euaes
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care se îndreptau spre 
Mecca, devine im punct de 
popas al acestora și un 
centru strategic. In con
tinuare, Kuweitul a fost 
„descoperit" de portughezi, 
olandezi și englezi în pe
rioada de explorări geo
grafice din secolele XVI și 
XVII. Prima hartă a Ku
weitului a fost desenată de 
exploratorul danez Niel- 
burn. El descrie Kuweitul 
anului 1756 ca un oraș cu 
două mii de suflete.

1930. An care marchează 
un jalon ' in istoria țării: 
descoperirea zăcămintelor 
de petrol. Dar foarte cu- ■ 
rînd, al doilea război mon
dial întrerupe cercetările 
și exploatarea petrolului. 
Adevărata perioadă de va
lorificare a acestei bogății 
începe la sfirșitul războiu
lui, iar primele exporturi 
se efectuează în 1946. Ast-

BERTRAND, 
Jacques-Alain

traiul nu sînt folosite decît. parțial. Surplusul este ars pe loc sau reinjectat în 
timpurile petrolifere pen
tru a menține o anumită presiune.

Kuweitul exportă petro
lul pe mare. Mina al Ah
madi este cel mai mare 
port, petrolier din lume în 
ceea ce privește capacita
tea și viteza de încărcare.

Cele mai mari petroliere 
ancorează în rada sa.

O problemă vitală pen
tru kuweitîenî este cea a 
apei. La suprafață nu exis
ta apă. Ea se află, după 
cum am spus, sub petrol.
Dar nu poți să riști să o 
scoți căci ea este cea care 
îl menține sub presiune. 
Atunci a fost construită o 
uzină de distilare a apei 
de mare. Turbinele de dis
tilare furnizează, de ase
menea, întregii țări ener
gia electrică necesară. O 
flotilă de camioane cis
terne brăzdează sate și 
orașe. Irigația este costi
sitoare dar nu se renunță 
la ea. Apa necesară în de
curs de un an unui copac 
costă circa 250 de dolari. 
Benzina este aici cea mai 
ieftină din lume, apa, poate 
cea mai scumpă.

Datorită ăcestei inesti
mabile bogății a subsolu

„Cernomor* — în interior !

Bursa din Paris a fost timp de o lună arena celei mai „sîngeroase" bătălii financiare din ultimii 20 de ani. Protagoniștii acestei înfruntări încrîncenate : Boussois și Saint-Gobain. doi giganti ai industriei sticlei. Dar. pentru început, o scurtă prezentare a rivalilor. Bastion al marilor dinastii’financiare ale Franței, „nobila și aristocratica" firmă Saint- Gobain are o existentă de mai bine de trei secole. Ea a detinut pînă ieri, prin tradiție, monopolul fabricării sticlei și oglinzilor în Franța si Europa și își trage obîrsia de pe vremea lui Ludovic al XIV-lea. cînd fabricarea oglinzilor ce trebuiau să semene cu cele, de Murano, era o nobilă îndeletnicire. De trei ori mai mare ca rivalul său, Boussois — Souchon — Neuvesel. avînd 143 de uzine în 12 țări din Europa și America, Saint-Gobain dispune de o cifră de afaceri anuală de peste 9 miliarde franci (40 la sută în Franța. restul peste hotare) si realizează profituri de 5, ori mai ridicate decît B.S.N. Pe drept cuvînt. Saint-Gobain este considerată nu numai cea mai mare „'Citadelă" a sticlei din Europa, ci și un gigant mond'al în acest domeniu. Acest monopol nu înseamnă numai sticlă, el domnește împreună cu alte trusturi franceze și în chimie, extinzîndu-și imperiul asupra derivatelor din petrol. materiilor plastice, hîrtiei, materialelor izolante etc. Se interesează deopotrivă de sectoare ca energia atomică, cercetarea spațială, chiar și de televiziunea în culori. Saint-Gobain e pretutindeni...Si totuși acest Goliath industrial 
a fost atacat de uh David ce-i drept nu chiar atît de mic. Boussois este o creație industrială mai recentă. Deocamdată este a doua firmă pe plap european a industriei sticlei.

mai

DE PRETUTINDENI
„CERN0M0R" ÎN IMERSIUNEPe litoralul, caucazian al Mării Negre se lucrează la 'asamblarea laboratorului submarin „Cernomor*, cu un deplasament de 70 tone și un volum de 50 m c. „Casa subma- rină' va putea lua la bord un echipaj de 4—5 persoane. Proba ei se va face în vara anului viitor. Sa- vanții oceanologi vor întreprinde timp de două luni cercetări pe.fundul mării și la adîncimi de 25— 30 m. Se proiectează amenajarea, in apropierea laboratorului, a unui observator hidrooptic submarin precum șl efectuarea unor lucrări pregătitoare în vederea creării de plantații biologice pe fundul mării.

„FABRICI ALE GÎNDIRII"Există numeroase indicii — scrie ziarul „Frankfurter Rundschau” — că în Olanda va lua ființă într-un
AAA*VA\\V<(*AA**%V>A***W'</7^^

Cifra de afaceri — peste 2 miliarde franci anual. Posedă 11 uzine în Franța, mai multe zeci peste hotare. In consiliul de administrație al B.S.N. fraternizează alături de capitalul francez si cele ale unor trusturi americane, britanice. vest-germane. belgiene.Cele două grupuri nu au fost în-

viitor apropiat o primă „fabrică a gîndirii”. Este vorba, în esență, despre un institut în care savanți repre- zentînd diferite disciplina elaborează prognoze privind dezvoltarea pe viitor a tuturor domeniilor vieții. Aceste prognoze bazate pe un studiu aprofundat al celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cerințelor pieței, însoțite de schițe, planuri și propuneri, urmează să fie prezentate autorităților, întreprinderilor ' industriale și unor societăți.

care este imprimată o voce care numără rar de la unu la zece. Fiecare număr reprezintă de fapt un anumit aparat electric din casă. La citirea numărului dorit este suficient ca să se răspundă prin „da" și a- paratul este deconectat automat. Cu ajutorul noii instalații se poate obține și efectul contrar. Prin același telefon dat de undeva din oraș, plita electrică poate intra în funcțiune cu o oră înainte de întoarcerea gospodinei acasă.

casă. La un apel oraș intră în func- de magnetofon pe

BUCĂTĂRII COMANDATE 
PRIN TELEFONO firmă de aparate electrice din Miinchen a scos de curînd pe piață o instalație care, branșată la telefon, permite ghidarea tuturor aparatelor tehnice din telefonic dat din tiune o bandă

Totul a început la 21 decembrie anul trecut. Ca într-un roman foileton. președintele B.S.N. a propus direct acționarilor Iui Saint-Gobain (încâlcind codul „bunelor maniere" — așa cum i se reproșează de către cealaltă parte) să le răscumpere o treime din acțiuni, la un preț superior cotei oficiale de la bursă. Asa

joritatea acționarilor lui Saint- Gobain s-au arătat prudenți, refu- zînd să schimbe acțiunile lor contra obligațiilor oferite pe credit de Boussois, care nu plătea acum cu bani lichizi.’Deși verdictul bursei va fi cunoscut oficial abia la 14 februariâ. rezultatele se pot anticipa. Boussois

ClND RECHINUL CEL MIC
w

■'
BĂTĂLIA PENTRU MONOPOLUL STICLEI

CEI MAI POPULARI ACTORI 
AI ANULUITrofeul „Globul ide aur’ al Asociației presei străine din Hollywood a lost decernat actriței italiene Sophia Loren și actorului american de culoare Sidney Poitier. Ei au fost caracterizați drept cei mai populari actori de cinema din lume.

totdeauna rivale, au avut legături între ele. nu o dată au procedat la împărțirea piețelor. a afacerilor. Dar si între ele. așa cum se întîmplă pe piața concurentei monopoliste, regulile de ioc au fost respectate pînă la un punct. înghițind de o parte și de alta peștii mai mici din Franța și apoi și din alte țări, cei doi rechini s-au trezit față-n fată cu apetitul nepotolit. A atacat Boussois.

a fost lansată cea mai mare operație bursieră — oferta de cumpărare publică a acțiunilor rivale. Țelul lui Boussois era clar : achiziționarea pachetului de acțiuni de control al lui Saint-Gobain, apoi fuziunea, care să ducă la cel mai puternic monopol al industriei sticlei din Europa și chiar din lume.Dar ofensiva a eșuat. în loc de 30 sută, cît ’ se preconiza, nu a ob-la ______ _________________ __________ținui decît 9 la sută din acțiuni. Ma-

a eșuat. Doar o lovitură de teatru, de ultimă oră ar putea interveni.A fost o bătălie fără precedent, a- limentată copios de presă radio și televiziune. Bineînțeles, nu gratuit ! Pentru prima oară bătălia s-a desfășurat. în arena publică, dezvăluind „metode" și „argumente" ce ilustrează pregnant ceea ce se întîmnLă curent în culisele marii concurențe dintre monopolurile imperialiste. Cei doi protagoniști au recurs la întreg

arsenalul, disponibil în secolul al XX-lea. nemenajîndu-se unul pe altul : acțiunea în justiție, constituirea de grupuri de apărare a acționarilor. intervenții pe lingă autorități. Potop de scrisori infamatoare către acționari și public, acuzații reciproce. dezmințiri. Nu au lipsit nici vitrine sparte de bombe cu plastic. Evident, o bătălie a giganților sticle! fără geamuri sparte nu se putea... Bătălia a fost însoțită. însă, asa cum spuneam, de o formidabilă campanie publicitară. Obiectivul principal vizat de fiecare adversar era’ efectul psihologic asupra publicului.Faza cea mai spectaculoasă s-a desfășurat într-una din duminici. Pentru întîia dată, opacele „case de sticlă" ale lui Saint-Gobain au devenit „transparente" pentru marele public. 120 000 de persoane au petrecut un adevărat’ week-end industrial. într-o atmosferă de chermeză. Răspunzînd acțiunii „porților deschise". proclamate de direcția lui Saint-Gobain, această imensă mulțime a venit să viziteze birourile si uzinele firmei, să cunoască organizarea comercială, procesul de producție. să vadă chiar registrele contabile. O încercare de a mări încrederea în această întreprindere.Bătălia publică s-a terminat aparent. Se asteantă negocieri de cui'se.Nu este exclus ca bătălia pentru' fuzionarea fortată să reînceapă. O asemenea eventualitate contravine intereselor marelui public si contra- ’ vine intereselor maselor de salariati. „Fuzionarea" ar însemna pentru a- ceștia. asa cum au arătat renrezen- tantii centralelor sindicale, noi concedieri, ar amenința mii de brațe de muncă. Unii lideri sindicali văd ca unică soluție a acestei lupte naționalizarea-
Alexandru GHEORGHIU

lui și datorită numărului 
redus de locuitori (jumă
tate de milion) țara po
sedă un. venit, pe cap de lo
cuitor mai ridicat decît cel 
al S.U.A. Nu există nici o 
problemă legată de echili
brarea balanței de plăți.

Există însă și un revers al medaliei. De avantajele 
sociale care decurg din a- 
ceastă bogăție beneficiază 
doar cetățenii kuweitieni, 
adică numai 250 000 din cei 
500 000 de locuitori ai țării. 
Or, aci apare una din cele 
mai frapante contradicții 
ale Kuweitului. Căci cetă
țenii străini sînt de fapt 
muncitorimea, absolut in
dispensabilă procesului de 
producție. Atrași de mitul 
unui cîștig mai 
mii de muncitori din țările 
înconjurătoare vin 
pentru a găsi de lucru și acceptă orice condiții, ori
cît de înrobitoare. Speran
țele sînt însă spulberate la 
primul contact cu realita
tea. Acești muncitori nu 
beneficiază de nici un drept. 
Porțile școlilor . le sînt 
închise. Pentru munca pe 
care o ■'•spun sînt prost re
munerați. Străinilor nu li 
se permite Să locuiască în 
țară decît dacă posedă un 
contract de muncă. Ei pot 
intra in Kuweit, fără viză, 
pe o durată de o lună. 
Trăiesc la periferia capi
talei, Kuweit-City, în barăci 
de scînduri și caută de lu
cru, acceptînd salarii foar
te scăzute. Dacă n-au găsit 
de lucru, sînt obligați ca, 
în decurs de o lună, să 
părăsească țara. Un du-te- 
vino continuu, o mizerie 
cruntă. Pe cei ce rămîri, îi. 
pînd.esc cele mai mizere 
condiții de locuit. Pentru 

1 ei, guvernul nu face nimic.
In această țară, 
mină de 
viață de 
scris, se 
număr 
(cartiere 
cate din 
de la bidoanele de petrol).

In ce privește obținerea 
cetățeniei, guvernul a luat 
măsuri severe pentru a îm
piedica' acest lucru. Zece 
ani de ședere neîntreruptă 
în țară șînt absolut obliga
torii ca să poți solicita ob
ținerea cetățeniei. Si aici 
există o listă de priorități. 
In afară de aceasta, legea 
prevede ca anual să nu se 
acorde cetățenia kuweitia- 
nă decît unui număr de 50 
de persoane.

Acest lucru convine de 
minune companiilor petro
liere care se folosesc de a- 
ceste mase de muncitori 
ca instrument de manevră 
pentru menținerea unor 
practici care să le asigure 
stoarcerea de profituri cît 
mai substanțiale.

In ciuda universului ul
tramodern ale cărui do
vezi le îhtîlnești la tot pa
sul, kuweitienii și-au păs
trat tradițiile mai mult de
cît milenare.

Bărbații poartă un fel de 
halat mare alb, cu mîneci 
lungi, care ajunge pînă la. 
glezne, iar pe cap poartă 
ghutra, un patrat din țe
sătură albă, înfășurat ca 
un fular de damă, sub 
care se află o scufie fin 
croșetată. Foarte bine a- 
daptată climatului, acea
stă îmbrăcăminte îi ajută 
să suporte mai ușor căl
durile teribile. Îmbrăcămin
tea bărbaților și voalul 
purtat de femei sînt sem
nele cele mai flagrante ale 
tradiționalismului țării. 
Dacă stai vreo cîteva zile 
în Kuweit, îți dai seama că 
modul de viață nu s-a 
schimbat decît superficial. 
Deșertul continuă să do
mine totul. Din loc în loc 
poți întîlni corturi ca de 
nomazi, așezate departe de 
orice șosea sau așezare o- 
menească. De obicei aces
tea sînt cea de-a doua lo
cuință a celor stabiliți la 
oraș. în jurul acestor cor
turi, care arată la fel ca 
acum cîteva secole, gravi
tează o mică turmă de oi și cîțiva dromaderi. Sin
gura diferență perceptibilă 
față de epoca de dinaintea

bun,

aici

unde o 
privilegiați duc o 
lux greu de de- 

află cel mai mare 
de bidonville-uri 
de cocioabe ridi- 
scînduri și tablă

descoperirii petrolului /este 
jeep-ul sau camioneta1, care 
permite proprietarului să 
se deplaseze cu ușurință. 
In corturi se păstrează o- 
biceiurile ancestrale : cea
iul sorbit împreună cu in
vitații după un vechi ri
tual (pentru a nu vexa 
gazda trebuie să accepți cel 
puțin trei cești. Pentru a 
refuza, este suficient să 
miști puțin ceașca în mo
mentul în care ți se mai
oferă ceai. Dacă nu cu
noști acest obicei, riști să
fii servit la infinit), lungile 
discuții întrerupte doar de 

■zgomotul vîntului, oaia tă
iată seara pentru kebab, 
iată cum decurge sfîrșîtul 
de săptămînă al proaspătului orășean. reîntors în me
diul său obișnuit.

De mîncat continuă să se 
mănînce cu degetele. De la 
nici o petrecere nu lipsește 
orezul cu carne d^ oaie. 
Să-ți bagi degetele *’,Șre- 
zul fierbinte, să-lș \ co- 
coloașă în paln/tâ. Șl ’apoi 
să-l introduci în gură cu 
ajutorul degetului mare, 
cere o tehnică specială, 
cultivată în toate păturile 
sociale.

Kuweitul nu părăsește 
nici antica sa intimitate cu 
marea. Intr-unui din por
turile cele mai moderne 
din lume, printre cargobo- 
turile uriașe, se fofilează 
mici bărci ale unor negus
tori gălăgioși care îți oferă 
fructe tropicale și sute de 
obiecte eteroclite. Kuweitul 
posedă propriul său „șan
tier naval" unde se cons
truiesc bărci de tipul a- 
celora care existau și cu 
cinci sute de ani în. urmă. 
Acestea servesc pentru mi
ciți comerț sau pescuitul de 
perle.

în afara acestei laturi, 
am putea spune pitorești, 
tradiționalismul mai are și 
un aspect retrograd. Anu
mite obiceiuri care contra
vin azi mersului înainte al 
societății sînt’ păstrate cu 
sfințenie. Emanciparea fe
meii este încă o noțiune 
străină ultramodernului 
Kuweit. Femei voalate, în 
interiorul unui Cadillac con
dus- de un șofer, 
imagine curentă, 
nu au drept de vot. 
versitate, ca și in 
cursurile nu sînt 
Rar cînd vezi femei 
stradă și atunci sînt întot
deauna însoțite si cu voal 
pe față. Dacă ești primit 
intr-o familie, n-ai să cu
noști decît pe bărbați.

Pe acest fond, in acest
■ ciudat amestec de moder

nism. de suprafață, tradiție 
și obscurantism. răbufnirile 
vieții contemporane cu ce
rințele ei încep să-și cro
iască drum, să se facă 
simțite. Kuweit Oil Com
pany, creată de concernul 
englez British Petroleum și 
trustul american Gulf Oil 
Corporation, a trebuit să 
cedeze companiei petro
liere naționale, Kuweit Na
tional Petroleum, spre ex
ploatare o parte din teri
toriul țării pe care îl aca
parase. Ea deținea drep
tul exclusiv de prospectări 
și extragere a petrolului 
pe întreg cuprinsul țării 
pînă în anul 2026.

Nu de piuit peste 7 000 
de muncitori petroliști din 
Kuweit au declarat o grevă 
de avertisment. în ciuda 
faptului că mișcările re
vendicative sînt interzise 
prin lege, protestînd împo
triva politicii duse de com
paniile străine. în presa lo
cală au apărut articole care 
demascau profiturile fabu
loase obținute de acestea si 
condamnau refuzul lor de a 
da curs cererii muncitorilor 
pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de trai.

Dar lupta acestora este 
de-abia la început și se a- 
nunță grea și îndelungată, 
deoarece cercurile mono
poliste și potentații locali 
nu sînt. dispuși să renunțe 
ușor la marile lor privile
gii în această țară a cărei 
producție petrolieră tinde 
să ajungă în 1075 la aproape 
250 milioane tone anual.

este o 
Femeile 
La uni- 
colegii, 
mixte.pe
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Conferința Asociației Semnarea unui protocol privind schimbul Cronica zilei DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Generale a Vinătorilor
și Pescarilor Sportivi

Vineri dimineața au început în Capitală, în sala Teatrului U.G.S.R., lucrările celei de-a II-a Conferințe a Asociației Generale a Vî- nătorilor șl Pescarilor Sportivi din Republica Socialistă România.La lucrări participă aproape 300 de delegați aleși în conferințele județene, precum șl numeroși Invitați.La ședința de deschidere au luat parte tovarășul Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, miniștri, conducători aî unor instituții centrale și organizații obștești.Participanții analizează activitatea desfășurată de asociație de la ultima sa conferință, discută noul statut și vor alege organele de conducere ale A.G.V.P.S. Conferința va dezbate măsuri pentru dezvoltarea și ocrotirea faunei cinegetice și piscicole, pentru dezvoltarea bazei materiale vînătorești și piscicole în vederea creării unor condiții mai bune pentru practicarea vînătorii și pescuitului sportiv.La primul punct de pe ordinea de zi a lucrărilor conferinței, președintele Asociației Generale a Vî- nătorilor și Pescarilor Sportivi, tovarășul Tiță Florea, a prezentat darea de seamă a Consiliului A.G.V.P.S. pe anii 1963—1968 și sarcinile privind dezvoltarea vînătorii și pescuitului sportiv pe perioada 1969—1975.în perioada care a trecut de la prima conferință a asociației, a spus vorbitorul, vînătoarea și pescuitul sportiv au cunoscut un real și însemnat progres atît în dezvoltarea bogăției vînătorești și piscicola a țării, cît și în asigurarea unof condiții mai bune pentru practicarea acestor sporturi.A.G.V.P.S. are în folosința sa o suprafață de aproape 15 milioane de hectare, împărțită în peste 1400 fonduri de vînătoare, pe care se află circa 9 500 cerbi, 1800 urși, 1 300 capre negre, 8 500 mistreți, 120 000 căpriori, aproape 900 000 iepuri, 50 000 fazani, 3 500 cocoși de munte, 180 000 potîrnichi, precum și un bogat vînat de apă.Preocuparea principală a conducerii asociației, a arătat președintele A.G.V:P.S., în perioada 1963— 1968 a fost gospodărirea în cît mai bune condiții a acestei prețioase avuții. In acest sens, o atenție deosebită s-a acordat păstrării și ocrotirii efectivelor de iepuri și sporirii numărului de căpriori și

București, a 490 filiale de vînătoare și pescuit sportiv, unități menite să asigure mobilizarea membrilor la gospodărirea fondurilor de vînătoare și a bazinelor piscicole, la acțiunile de apărare și dezvoltare a faunei cinegetice și piscicole a patriei.Referindu-se la principalele măsuri ale planului de perspectivă, privind dezvoltarea activității de vînătoare și pescuit sportiv din țara noastră, vorbitorul a arătat că se prevăd măsuri pentru o mai bună și rațională gospodărire a fondurilor de vînătoare, sporirea hranei suplimentare necesare vî- natului, combaterea dăunătorilor de tot felul și a braconajului, e- fectuarea de noi colonizări etc. Totodată sînt prevăzute măsuri pentru o valorificare superioară a vînatului.Ca urmare a acestor măsuri a- sociația îșl propune ca în anul 1975, pe terenurile deținute în folosință să ajungă la următoarele efective : 10 000 cerbi, 150 000 căpriori, peste 150 000 fazani și un milion de iepuri, fapt care va permite și sporirea numărului de animale vînate.în sectorul de pescuit sportiv, avînd în vedere creșterea considerabilă a numărului pescarilor sportivi, se vor lua măsuri pentru lărgirea bazei de pescuit, prin crearea și amenajarea de noi bazine piscicole. Pînă în 1975 vor fi amenajate iazuri în suprafață de circa 1 000 ha. De asemenea, pentru creșterea productivității piscicole a unor rîuri și ape de munte, o lungime totală de peste 1 000 km din acestea va fi amenajată integral. Anual apele curgătoare și cele stătătoare vor fi populate cu importante cantități de puiet' de crap, caras, păstrăv, cu icre de plătică și șalău, clean, mreană, și alte specii. Dezvoltarea bazei piscicole va permite creșterea numărului de pescari sportivi de la 107 000 exis- tenți în prezent, Ia peste 150 000 în 1975.Pentru popularizarea faunei piscicole A.G.V.P.S. își propune construirea în Capitală, în următorii ani, a unui acvariu, în care va fi expusă o mare varietate de pești de apă dulce, de mare și ocean și care va avea o secție de reptile și o crescătorie de pești exotici. împreună cu acvariul se prevede și construirea unei expoziții cinegetice permanente, unde vor fi pre-
bjJULiLkk iiuixicți uiux ue vapiioii hi »• 7 ■ • ■* 773) xfazani^ extinderii ariilor de răspîn- speîu ide vi?,at ?'dire a acestor valoroase specii de cele mai valoroase trofee .obținute vînat: ( <rin colonizarea a peste In tara noastră.2 800 căpriori si aproape 40 000 fa- In încheierea dării de seamă2 800 căpriori și aproape 40 000 fazani. în această perioadă efectivele de cerbi au crescut cu peste 5 000 exemplare, iar cele de căpriori cu aproape 70 000.Pentru practicarea pescuitului sportiv, asociația are în folosință peste 17 000 km ape curgătoare la munte și la șes, aproape 6 500 ha ape stătătoare și lacuri de baraj și 1 650 ha iazuri, din care o suprafață de aproape 500 ha a fost amenajată în ultimii ani. în scopul menținerii unei densități ridicate a faunei piscicole au fost făcute masive repopulări cu diferite specii de pești. Astfel, numai în ultimii 6 ani, în apele de șes și în unele rîuri au fost deversate peste 460 000 kg puiet de crap și caras, iar rîurile din zona de deal au fost repopulate anual, în medie cu a- proximativ 8 milioane puiețl de clean și mreană.în continuare, în darea de seamă a fost subliniat faptul că în ultimii ani asociația a întărit și dezvoltat relațiile cu organizații de vînătoare și pescuit sportiv internaționale și din alte țări prin.efectuarea de schimburi de delegații, participarea la numeroase congrese, concursuri, precum și la expoziții feele ținut dalii.Pe organizatorice a A.G.V.P.S., vorbitorul a menționat constituirea în ultimul timp, în cadrul asociațiilor județene și din municipiul

—  ----------- ------- de seamăpreședintele A.G.V.P.S. a subliniat că pentru realizarea sarcinilor de viitor, asociația și membrii săi ș$,'. vor strădui să dezvolte și să ocrotească fondul cinegetic și piscicol, să creeze condiții mai bune pentru practicarea vînătorii și pescuitului sportiv de către tot mai mulți oameni din țara noastră.în continuarea lucrărilor a fost prezentat raportul Comisiei de cenzori și expunerea asupra propunerilor de modificare a statutului Asociației Generale a Vînători- lor și Pescarilor Sportivi.Au început apoi discuțiile pe marginea rapoartelor prezentate.Lucrările conferinței continuă.&
I ■' (Agerpres)

internaționale, la care tro- vînatului românesc au ob- numeroase premii și me-linia îmbunătățirii structurii

LOTOEXTRAGEREA 1: 3 15 47 21 29 26 86 24 67 87 31 18. Fond de premii : 689 845 lei. EXTRAGEREA a II-a : 27 54 G8 59. Fond de premii: 401 081 lei.

PE LITORALLa Eforie Nord a început 
construirea unui mare com
plex de căsuțe din prefabrica
te, care va dispune de 1100 
de locuri. Realizat intr-un stil 
arhitectonic specific litoralu
lui, el va oferi oaspeților con
diții bune de confort: instala
ții sanitare cu apă caldă și 
rece, restaurant, parcaje auto, 
puncte de distracții și agre
ment. Complexul va fi dat 
parțial în folosință în vara a- 
ceasta.

intre România și BulgariaVineri dimineața s-a înapoiat din Bulgaria delegația Ministerului Comerțului Interior, condusă de ministrul Ion Pățan, care a purtat tratative și a semnat protocolul privind schimbul de mărfuri pe anul 1969 între ministerele de comerț interior din cele două țări.Părțile au stabilit posibilitatea depășirii volumului de mărfuri peste limitele prevăzute în proto-

col pe baza unor tratative ulterioare, precum și diversificarea formelor de colaborare comercială.Totodată s-a semnat și o înțelegere pentru intensificarea colaborării științifice și tehnice în probleme de alimentație publică, utilaje și mobilier comercial, precum și între institutele de cercetări ale celor două ministere.(Agerpres)

I

înscrierea dobînzilor
la unitățile C.E.C

Cu prilejul celei de-a 21-a a- niversări a creării Armatei Populare Coreene, atașatul militar aero și naval al Republicii Populare Democrate Coreene la București, Pak Cean Son, a oferit vineri seara o recepție în saloanele ambasadei.Au participat tovarășii general- colonel Mihai Burcă, adjunct al ministrului forțelor armate, Mihai Marin, adjunct al ministrului a- facerilor externe, generali și țeri, ziariști.Erau prezenți șefi ai unor siuni diplomatice acreditați București, și alți membri corpului diplomatic.
★Vineri dimineață a sosit Capitală delegația Uniunii studenților din R.S.F. Iugoslavia (S.S.J.), care la invitația Uniunii Asociațiilor Studenților din România va face o vizită în țara noastră. Din delegație fac parte Giuro Kovace- vici, președintele S.S.J., Vladimir Gligorov, vicepreședinte, și Teoda- sije Celenkovici, președintele U- niunii studenților din Belgrad.(Agerpres)

ofi-mila ai
în

Unitățile Casei de Economii și Consemnațiuni din întreaga țară au început să efectueze înscrierea dobînzilor cuvenite titularilor libretelor de economii cu dobîndă, libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri, libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme pentru sumele păstrate la C.E.C. în anul 1968. Operațiunea se efectuează în tot cursul anului de u- nitățile C.E.C. care țin fișele de cont ale acestora sau de către filialele C.E.C. de care depind unitățile ce au emis libretele.Pentru a evita deplasările, depunătorii cu domiciliul în alte localități decît cele în care funcționează unitățile C.E.C. la care trebuie să se

prezinte pentru înscrierea dobînzilor, pot solicita filialelor și agențiilor C.E.C. trimiterea libretelor de economii la alte unități C.E.C. care sînt în măsură să le înscrie dobînzile. In localitățile în care nu există agenții C.E.C., depunătorii pot solicita înscrierea dobînzilor prin oficiile poștale, care vor trimite libretele de economii unităților C.E.C. ce efectuează asemenea operațiuni.Datorită faptului că dobînzile acordate de Casa de Economii și Consemnațiuni depunătorilor nu se prescriu și se înregistrează cu data de 31 decembrie ca orice depunere, operațiunea de înscriere a a- cestora în librete se poate e- fectua oricînd, la prezentarea depunătorilor.

De la Ministerul 
ÎnvățămîntuluiMinisterul Învățămîntului aduce la cunoștință celor interesați că între 15 și 30 martie 1969 Va avea loc admiterea la doctorat pentru anul universitar 1968—1969. Înscrierile se fac între 20 februarie și 5 martie 1969, la instituțiile de învățămînt superior și la institutele și centrele de cercetare ale Academiei Republicii Socialiste România, prevăzute în anexa 1 a Hotărîrii Consiliului de Miniștri nr. 2 910/1967, publicată în Buletinul oficial partea I, nr. 101 din 1 decembrie 1967. Pentru orice informații privind condițiile de admitere, specialitățile la care se organizează, disciplina de admitere la fiecare specialitate, tematica disciplinei, data ținerii examenului sau colocviului, persoanele interesate se pot adresa la secretariatele instituțiilor respective.(Agerpres)

SPORT
Campionatele europene

de patinaj artistic
După Karel Divin, tînărul Ondrej Nepela, în vîrstă de 18 ani. sportiv din Bratislava, a reușit excelenta performantă de a înscrie în palmaresul patinatorilor din Cehoslovacia un remarcabil succes în campionatul european. în cadrul figurilor libere ale tradiționalei competiții, care la această ediție se desfășoară pe patinoarul din Garmisch Partenkirchen, Nepela si-a menținut avansul luat la ..impuse" reușind să intre în posesia medaliei de aur cu 2 806,4 puncte. Ei a fost urmat în clasament de Patrick Pera (Franța) — 2 760,7 puncte și Serghei Cetveruhin (U.R.S.S.) — 2 697,1 puncte. Gh. Fazekas (România) s-a clasat pe locul 22 cu 2 002,8 puncte.Specialiștii patinajului artistic european prezenti la Garmisch Partenkirchen au declarat s-a impus și la libere talentul său. Nepela a binemeritat și aplaudat în prezent patinatorul

că Nepela fără a forța repurtat un succes. Pînă cehoslovac

cîștigase de trei ori medalia de bronz la „europene" și o dată se clasase pe locul 6 la campionatele lumii. Cel de-al doilea clasat, francezul Pera, care pornea favorit, fiind recomandat de medalia sa olimpică de bronz, a trebuit să se încline în fata superiorității evidente a lui Nepela. O surpriză a constituit evoluția so- . vieticului Cetveruhin. care a demonstrat o bună pregătire mai ales la figurile libere. *în campionatul european feminin de patinaj artistic, după efectuarea figurilor obligatorii, pe primul loc în clasament se află austriaca Beatrix Schuba cu 1289,4 puncte, urmată, de Gabriele Seifert (R.D.G.) 1250,8puncte, Hanna Mașkova (Cehoslovacia) 1 218,6 puncte, Zsuzsa Almassy (Ungaria) 1179,9 puncte, Elisabeth Nestler (Austria) 1131,2 puncte, Patricia Dodd (Anglia) 1119,5 puncte. Elena Moiș (România), ocupă locul 23 cu 843,3 puncte.
Anticipări asupra evoluției vremii
Ninsoarea abundentă și viscolul din 1 ultimele zile au provocat troieniri :care îngreunează circulația feroviară, <rutieră și aeriană în special în sudul 1 si estul tării, functionarea transpor- i tului în comun de la orașe și cel i interurban. Ministerul Căilor Ferate informează că trenurile de persoane continuă să sosească sau să plece cu 1 întîrziere. îndeosebi pe cuprinsul direcțiilor regionale C.F.R. București și Galați. De la Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene ni se comunică întreruperea temporară a circulației autovehiculelor pe u- nele drumuri naționale din sudul țării și Moldova. Este a doua încer- , care mai severă a iernii acestui an.La ce ne putem aștepta în urmă- 1 toarele zile ? Cum va evolua vremea : în cursul acestei luni ? Iată între- ; bări la care ne răspunde meteorologul Nicolae Topor, avertizîndu-ne 1 asupra aproximațiilor pe care le presupune o prognoză pe o durată ; mai mare de timp. Astfel, începînd de astăzi viscolul încetează în cea : mai mare parte a țării, exceptînd ; Dobrogea și o fîșie din lungul Dunării cuprinsă între Călărași și ( Brăila, unde și în următoarele două zile va continua să viscolească. In , continuare, vîntul va cunoaște inten- . sificări pe litoralul Mării Negre pînă ■ în jurul datei de 14 februarie. Cît privește temperatura, între 10 și 17 ,februarie se anticipează o perioadă geroasă, cu temperatura sub minus 2 grade, în cursul zilei, iar noaptea . coborînd pînă la minus 16 grade, în j sudul țării, și pînă la minus 23 grade , în nord. Cele mai geroase zile vor fi , 15 și 16 februarie. în aceste zile cerul va fi schimbător și se vor sem- j nala fulguleți locale fără importanță, în continuare se va produce o scădere , accentuată a’ presiunii atmosferice însoțită de o înmoinare a vremii. ?înă în jurul datei de 23 februarie. . n această perioadă, cerul va fi noros : sau parțial acoperit. Ploi cu lapoviță '• șl ninsori se vor semnala în toate zonele țării. Vîntul se va intensifica ■ ușor la 20—21 februarie. Nopțile vor fi cu îngheț, iar zilele cu dezgheț general. Temperatura se va ridica ' destul de mult în Cîmpia Dunării, termometrul ureînd pînă la plus 9 grade. în aceste zile multe dimi-

neți vor fi' cețoase. în zilele de 24 și 25 februarie un val de aer rece, cu vînt de nord-est, va pătrunde în tara noastră, determinînd o scădere a temperaturirmai ales în jumătatea de nord a țării. Ultimele patru zile ale lunii vor fi marcate de o încălzire apreciabilă, timpul fiind cețos, cu ploi relativ abundente, aspectul general fiind primăvăratic.Potrivit acestei previziuni, s-ar părea că cea mal abundentă zăpadă și viscolire a acestei luni, în Unii mari a trecut. Se impune cu toată acuitatea cerința de a se lua toate măsurile pentru a se evita dificultățile pe care o atare situație o provoacă în funcționarea transporturilor, în asigurarea unei bune aprovizionări, în asigurarea tuturor serviciilor, de ele depinzînd în mare măsură prezența la locul de muncă, folosirea cu eficiență a timpului de lucru, asigurarea activității normale în toate compartimentele.Timpul nefavorabil din ultimele zile a creat unele dificultăți 61 în activitatea curentă din agricultură, care însă pot fl înlăturate prin măsuri operative. în acest scop, Consiliul Superior al Agriculturii a făcut o serie de recomandări ce urmează a fl luate în unitățile agricole. în funcție de situația locală. Astfel. în fermele de animaile trebuie să se verifice modul de depozitare și păstrare a furajelor. Unitățile sînt obligate să asigure minimum de furaje necesare în imediata apropiere a adăposturilor, pentru o perioadă de o săptămînă și să acorde o grijă deosebită administrării lor în hrana animalelor. O atentie deosebită trebuie acordată îngrijirii animalelor gestante, a celor nou născute, în vederea adăpostirii acestora în condiții mai călduroase. Este necesară organizarea de echipe permanente, care, sub îndrumarea directă a specialiștilor, să supravegheze animalele atît în timpul zilei, cît șl al nopții.Consiliul Superior al Agriculturii recomandă unităților să folosească toate mijloacele proprii pentru deschiderea drumurilor de acces în interiorul fermelor, precum si pentru accesul de la ferme la drumurile naționale, județene si comunale, astfel îneît transportul produselor să

nu fie stînjenit. De asemenea, unitățile trebuie să sprijine cu mijloacele proprii acțiunile ce se întreprind pentru deszăpezirea căilor de comunicație.Se recomandă, de asemenea, ca în zilele următoare să se facă controlul sistematic al depozitelor de legume. cartofi, fructe, precum și al silozurilor cu material săditor și să se ia măsuri pentru înlăturarea excesului de umiditate, care poate deprecia calitatea acestora.Unitățile agricole trebuie să înlăture zăpada de pe răsadnițe, să le acopere cu rogojini si să consolideze perdelele de protecție pentru a diminua efectele viscolului și ale temperaturii scăzute. în sere se va urmări menținerea în permanentă a temperaturii optime, pentru ca în a- ceastă perioadă culturile să nu sufere.Este, de asemenea, necesar ca fiecare consiliu popular comunal, orășenesc. municipal, județean, unitățile de resort din Ministerul Căilor Ferate, Direcția generală a drumurilor din M.T.N.A. să mobilizeze toate forțele, să folosească din plin și fără întrerupere mijloacele tehnice de care dispun, să ia toate măsurile pentru a face față intemperiilor. Acțiunile edililor consemnate în cursul zilei de ieri, la care s-au adăugat din nou eforturile militarilor, sînt un argument că în general situațiile create de ultimele „evoluții atmosferice" se vor rezolva cu operativitate, în mod favorabil.în același timp, este de așteptat din partea conducătorilor de întreprinderi, de unități economice cu îndatoriri în servirea populației să ia operativ măsuri ferme de asigurare a funcționării acestora cu întreaga capacitate. în Capitală, și în alte orașe mai mari, este de dorit ca posesorii de turisme și alte autovehicule să-și reducă deplasările pe căile publice la strictul necesar, pentru a nu îngreuna circulația mijloacelor de transport în comun. De asemenea, se cere concretizat aportul comitetelor de bloc, al comitetelor de cetățeni, al tuturor locatarilor, în deblocarea trotuarelor, rigolelor și străzilor, în sprijinirea prin intervenția lor, a activității organizate de serviciile comunale.

în cîteva rînduii• în clasamentul golgeterilor campionatului englez de fotbal conduce Jimmy Greaves (Tottenham) cu 27 goluri marcate, urmat de Geoff Hurst (West Ham) — 25 goluri, J. Royle (Everton) — 24 goluri, H- Curran (Wolverhampton) — 22 goluri și F. Casper (Burnley) — 19 goluri.• Optimile de finală ale „Cupei Cupelor" la baschet masculin. La Lyon, S. A. Lyon — Spartak Sofia 75—63 (43—33). învingători însă în primul joc cu 88—53. baschetbaliștii bulgari s-au calificat pentru sferturile de finală ale competiției. A mal obținut calificarea și echipa Panathi- naikos Atena, care a învins pe teren propriu cu 111—70 (49—34) pe Benfica Lisabona. în tur victoria revenise, de asemenea. sportivilor greci cu scorul de 110—74. Cea de-a treia formație calificată în ..sferturi" este Legia Varșovia. în meciul retur de la Bruxelles, Legia Varșovia a pierdut cu 70—88 (37—46) în fata formației locale Royal IV. diferență de scor insuficientă însă fată de avantajul de 28 de puncte luat de baschetbaliștii polonezi în primul joc. La Ljubljana. Olimpia — Bayern Munchen 94—46. învingători și în primul joc. iugoslavii s-au calificat pentru sferturile de finală.

feroviare

în agricultură

căilor să se ritm

U. R. S. S

Modernizarea transporturilor

R. P. CHINEZĂ

Noul pod de pe fluviul Liucian

R. P. D. COREEANĂ'

Succese importante

recent 
unui nou 

cu o mare 
suspendat 

în console

Căile ferate cunosc în Uniunea Sovietică 
o acțiune permanentă 
de modernizare. In 
prezent, locomotivele 
electrice și Diesel 
constituie 94,4 la sută 
din totalul mijloacelor 
de tracțiune, iar liniile 
ferate electrificate au 
o lungime de 30 000 de 
kilometri, reprezen-

In provincia Guansi s-a terminat 
construcția 
tip de pod 
deschidere, 
cu grinzi 
din beton armat. Flu
viul . Liucian. peste 
care a fost ridicat a- 
cest pod, este adînc, 
lat și cu un curs re-

Consfătuirea munci
torilor din agricultură, 
desfășurată la Phenian, 
a constituit un bun 
prilej de trecere în re
vistă a rezultatelor obținute de poporul 
coreean în această im
portantă ramură a e- 
conomiei naționale. 
Luînd cuvîntul cu a- 
cest prilej, Kim Ir, 
prim-vicepresedinte al 
Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Co
reene, a menționat, 
între altele, că mun
citorii din agricultură 
întîmpină cea de-a 
20-a aniversare a pro
clamării republicii cu 
importante succese în 
toate ramurile agricul
turii. Vorbitorul a a-

cinema
• Rlo Bravo (ambele serii) : PATRIA
— 9 30 ; 13 ; 16,30 ; 20, BUCUREȘTI — 
9 ; 12,15 ; 16,15 ; 20.
• Un om pentru eternitate : REPUBLI
CA — 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: VICTO
RIA — 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.
0 Noaptea : UNION — 15,30 ; 18 ; 20 30, 
CENTRAL — 11,45.
O Suflete împietrite : CINEMATECA 
(bilete la casă) — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
• Clovni pe pereți : CENTRAL — 16,45 ;
18.45 ; 20,45.
• Strigătul : CENTRAL — 9,15. 
O Aventura : CENTRAL — 14,15.
0 Cîntecele renașterii ; Omul din lună ; 
Misterul culorilor ; Cimentul ; Merele : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare. 
O Feldmareșala : FEROVIAR — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR —
9.45 ; 12,15 ; 14,45 ; 17,15 ; 19 45, MODERN
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
0 Pantoful Cenușăresei : LUMINA — 
8,45—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45. 
AURORA — 9—16 în continuare ; 18,15 ;
20.30.
0 Becket : GRIVIȚA — 9,30 ; 12,30; 16,15;
19.30. TOMIS — 10 ; 12,45 ; 15,30 ; 19.
0 întoarcerea vrăjitorului : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 
20.
© Planeta maimuțelor t BUZEȘTI —
15.30 ; 18.
o Răpirea fecioarelor: BUZEȘTI —
20.30.
O Aventurile lui Tom Sawyer ; Moartea 
iul Joe Indianul : COTROCENI — 15,30 ; 
19. DACIA — 8,30—19,45 în continuare. 
0 Profesioniștii : BUCEGI — 9,30 ; 12 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA — 9—15,45 în con
tinuare ; 18 15 ; 20,45.
0 Hombre : UNIREA — 15,30 ; 18.
O Valurile Dunării :UNIREA — 20,30. 
© Inimă nebună, nebună de legat: LIRA
— 15,30 ; 18.
0 Acuzatul : LIRA — 20,30.
0 Tarzan, omul-maimuță ; Fiul lui Tar
zan : DRUMUL SĂRII — 16 ; 19.
0 Columna (ambele serii) : FERENTARI
— 15,30 ; 19, MOȘILOR — 15,30 ; 19.
0 Urletul lupilor ; GIULEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.

»,•

tind a cincea parte 
din totalul liniilor fe
rate sovietice.

Electrificarea 
ferate continuă 
desfășoare în ____
susținut. In 196S au 
fost date în exploata
re sectoare electrifi
cate cu o lungime de 
1 600 de kilometri în 
regiunile din estul ță-

rii. Cea mai lun
gă cale ferată elec
trificată sovietică este 
sectorul Moscova — 
Baikal al liniei Trans- 
siberiene, cu o lungi
me de 5 467 kilometri. 
In anul în curs vor 
continua lucrările de 
electrificare a acestei 
linii în direcția ora
șului Vladivostok.

pede. In trecut, malu
rile rîului erau legate 
de numai două feribo
turi și un pod de pon
toane cu o lățime de 
șase metri. Aceasta a 
frînat dezvoltarea in
dustriei și agriculturii 
locale. Noul pod are 
o lungime de peste 600 și însemnate 
de metri și se spriji- financiare.

nă numai pe un pi
lon, avînd o deschide
re de 124 metri. Lu
crul a continuat și in 
timpul lunilor orele 
de iarnă. Folosindu-se 
metode avansate în 
construcție, muncitorii 
au economisit peste 
300 tone de laminate 

resurse

rătat că, în ciuda u- 
nor condiții atmosfe
rice nefavorabile, în 
anul trecut s-a obți
nut o creștere simți
toare a producției de 
cereale, cu 11 la sută 
față de anul 1967. In 
urma eforturilor de
puse de muncitorii din 
domeniul zootehniei, 
anul trecut producția 
de came a crescut cu 
26 la sută față de 
1967. Rezultate bune 
au fost obținute în 
domeniul avicultura.

Vorbitorul a subli
niat faptul că crește
rea continuă a produc
ției agricole a dus la . ____ __ _____  __întărirea economică a gă a îngrășămintelor 
cooperativelor agrico- chimice în agricultură.

le, a contribuit la 
creșterea nivelului de 
viață material si cul
tural al membrilor 
sectorului socialist al 
agriculturii.

Kim Ir a subliniat 
că, în prezent, în con
dițiile R.P.D. Coreene, 
unde suprafața culti- 
vabilă este limitată, 
problema măririi pro
ducției pe unitatea de 
suprafață devine o 
preocupare principală 
a muncitorilor din a- 
gricuitură. în acest 
sens, se depun efor
turi în vederea me
canizării, irigațiilor si 
folosirii pe scară lar-

Lucrările Comisiei economice
a O. N. U. pentru Africa

ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). Ședința de joi a celei de-a noua sesiuni a Comisiei economice a O.N.U. pentru Africa, ale cărei lucrări se desfășoară în capitala etiopiană, a fost consacrată dezbaterilor referitoare Ia ajutorul străin acordat țărilor continentului negru.Ideea centrală a expunerilor făcute de cei mai mulți vorbitori, relevă în legătură cu aceasta corespondentul a- genției France Presse, a fost că ajutorul primit de statele africane repre-

zintă pentru ele, în mod paradoxal, lucrul cel mai dăunător. Tom Mboya, șeful delegației kenyote, a menționat în acest sens că ajutorul primit de către Africa, acordat adesea nu din motive dezinteresate, reprezintă în multe cazuri o povară pentru țările continentului negru. Caracterul neocolonialist pe care îl îmbracă uneori acest așa-zis ajutor afectează eforturile țărilor africane pentru dobîndirea independenței economice.
0 Expresul colonelului von Ryan: ME
LODIA — 8 30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20.30.
o împușcături sub spinzurătoare : FLO- 
REASCA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 17,30 ; 20.
0 Sînt și eu numai o femeie : VOLGA
— 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
0 Lustragiul : VIITORUL — 15,30 ; 18. 
0 Mica romanță de vară : VIITORUL — 
20,30.
0 Made in Italy : POPULAR — 15,30 ; 
20,30.
0 Telegrame : POPULAR — 18.
O Veșnicul întîrzlat : MUNCA — 16 ; 18.
© Duminică la ora 6 : MUNCA
0 Oscar : FLACĂRA — 15,30 ; 18.
0 Nikolai Bauman : FLACĂRA — 20,30. 
0 Șapte oameni de aur: VITAN — 15,30; 
18.
0 In orașul ,,S" : VITAN — 20,30.
O Judoka, agent secret: RAHOVA — 
15.30 ; 18.
e Răzbunarea haiducilor : RAHOVA — 
20,30.
0 Prințesa t PROGRESUL —
20,30.
0 Tunelul : PROGRESUL — 18.
0 Ultimul voievod : CRINGAȘI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
0 Căderea Imperiului Roman : PACEA
— 16 ; 19,30.
0 Ce noapte, băieții: COSMOS — 15,30 ; 
18 ; 20,15.

20.

15,30 J

O Filarmonica de stat „George Enescu" 
(sala Ateneului) : Concert simfonic — 
20. Dirijor : Massimo Freccia (Italia). 
Solist : Mihal Constantlnescu.
O Opera Română : Faust — 19,30.
o Teatrul de Operetă : My fair lady — 
19,30.
O Teatrul Național „I.L. Caraglale" (sala 
Comedia) : Heidelbergul de altădată — 
19,30 ; (sala Studio) : O femeie cu bani
— 19,30.
O Teatrul ..Lucia Sturdza -Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : Ne
potul lui Rameau — 18 ; Victimele da
toriei — 20,30 ; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Sfîntul Mitică Biajinu — 20 ; 
(sala Teatrului de Comedie) : Melodie 
varșovlană — 20.
o Teatrul ,.C.I. Nottara" (sala Magheru): 
Lovitura — 19,30 ; (sala Studio) : Femei 
singure — 20.
O Teatrul Mic : Amoor — 20.
© Teatrul Giuleștl : Meșterul Manole — 
16 ; (Sala Palatului) : Cursa de șoareci
— 19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : Ka
thleen — 20.

O Teatrul ,Jon Creangă" : Andromaca
— 18,30.
O Teatrul evreiesc de stat : Zece frați 
am fost — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : Aventurile iul Plum-Plum
— 17 ; „9 ’/>" (spectacol nocturn pen
tru adulțl) — 21,30 ; (sala din str. Aca
demiei) : A fugit un tren — 17.
O Teatrul satiric muzical „C. Tănase* 
(sala Savoy) : Ca la Tănase — 19.30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : Vari
etăți pe portativ — 19,30.
O Ansamblul artistic al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor : Selecțluni ’68 — 
20.
o Circul de stat: Rapsodia acrobatics
— 19,30.

tv

PROGRAMUL I

17,30 — Telex TV. 17,35 — Medicul 
vă sfătuiește. întrebări șl răspunsuri 
spre folosul celor mici : Alimentația 
în primul an de viață. Vorbește dr. 
Sonia Sanlelevlci Marlnov. 18,05 — Lu
mea copiilor. Un oaspete : Angela Mol
dovan. 18,30 — Pentru școlari. Să ne 
cunoaștem patria. „Fîntîna Iul Ion 
Vodă". Scenariu de Călin Gruia. 19,00
— Telejurnalul de seară. 19,30 — 2 Mar
tie 1969 — Din carnetul reporterului. 
19,40 — Concertul orchestrei de muzică 
populară a Radiotelevizlunii. Dirijor : 
Radu Voinescu. Soliști : Aurelia Fătu- 
Răduțu, lori Dolănescu, Gh. Zamfir — 
la nai. 20,00 — Tele-enclclopedla. In 
cuprins: o Surtsey © Mana nouă (ochiul 
de cristal) — prezintă ing. Mihai Lef- 
terescu. o Jaguar. 21,00 — Mult e dulce 
și frumoasă Emisiune de limbă română 
de Sorin Statl. o Simbolismul fonetic 
la Macedonski — prezintă Mihai Pop. 
O Șantier filologic. Interviu cu Ion 
Coteanu. o Cuvintele șl muzica ușoară
— prezintă Ion Coja. 21,20 — Film serial : 
Sfîntul. 22,10 — Campionatul european 
de patinaj artistic. Proba de figuri li
bere femei. 23,30 — Telejurnalul da 
noapte.

PROGRAMUL II

20,00 — Telex TV. 20.05 — Parada for
mațiilor de muzică ușoară. Formația 
Heinrich Schell. 20,35 — Desene anima
te. 20,50 — Recitalul de sîmbătă seara. 
© Soprana Ellsabeta Neculce Carțiș © 
Pianista Maria Cardaș. 21,30 — Bis pa 
16 mm... © Civilizația greacă (II). 22,11 
— Roman-folleton : Forsyte Saga (XXI). 
S3,05 — închiderea emisiunii.



viața internațională
ORIENTUL
APROPIAT
CONVORBIRI BILATERALE 
PRELIMINARE INTRE CEI 
PATRUWASHINGTON. —- Departamentul de Stat a anunțat oficial vineri că la New York s-au deschis ■joi convorbirile bilaterale preliminare între reprezentanții celor patru mari puteri cu privire la situația din Orientul Mijlociu. Purtătorul de cuvînt a precizat că Charles Yost, reprezentantul permanent al S.U.A. la O.N.U., a avut o convorbire cu reprezentanții permanenți la O.N.U. ai Franței, Uniunii Sovietice, Marii Britanii, precum și cu trimisul special al secretarului general al O.N.U. U Thant în Orientul Mijlociu, Gunnar Jarring. Purtătorul de cuvînt a refuzat să comenteze conținutul acestor întrevederi.
U THANT : „UN ÎNCEPUT DE 
BUN AUGUR"NEW YORK. —• Secretarul general 
al O.N.U., U Thant, apreciază că hotărârea celor patru puteri de a începe la O.N.U. convorbiri bilaterale asupra situației din Orientul Apropiat „constituie un început de bun augur în căutarea în comun a unei păci juste și durabile" în această zonă — se arată într-o declarație a purtătorului de cuvînt al Națiunilor Unite dată publicității vineri. „Potrivit Cartei Națiunilor Unite, membrii permanent ai Consiliului de Securitate au o răspundere deosebită în a veghea ca Consiliul să opereze cu eficacitate într-o situație de criză cum există în Orientul Apropiat. După părerea secretarului general, Consiliul nu-și poate exercita funcțiile în problema Orientului Apropiat decît cu interesul activ al marilor puteri și cooperarea părților direct interesate în conflict".
GUVERNUL TURC SALUTĂ 
ORICE EFORT MENIT SĂ 
CONTRIBUIE LA INSTAURA
REA PĂCIIANKARA. — Purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Turciei, Oktay Ișcen, a declarat că guvernul turc întîmpină cu satisfacție propunerile făcute de Uniunea Sovietică și Franța cu privire la soluționarea crizei din Orientul Apropiat. „Guvernul turc, a spus el, salută orice efort menit să contribuie la instaurarea unei păci juste și permanente în Orientul Apropiat". Oktay Ișcen a adăugat că Turcia va continua să promoveze, ca și pînă acum, o politică pozitivă în vederea soluționării conflictului din această parte a lumii.
Hota de protest a guvernului 
R. 0. Germane adresată 
guvernului R. 1. a Germaniei

BERLIN 7 (Agerpres). —- Guvernul R. D. Germane a adresat guvernului R. F. a Germaniei o notă de protest împotriva intenției a- cestui guvern de a organiza la 5 martie în Berlinul de vest o sesiune a Adunării federale vest-germane pentru alegerea noului președinte al R. F. a Germaniei. In notă se atrage atenția asupra faptului că Berlinul de vest se află în afara teritoriului R. F. a Germaniei astfel că alegerea președintelui vest- german în Berlinul occidental reprezintă o încălcare a acordurilor internaționale.
O cuvîntare 

a lui
Max ReimannDUISBURG 7 (Agerpres). — Max Reimann, prim-secretar al C.C. al P.C. din Germania, a rostit o cuvîntare la întâlnirea pe care a a- vut-o cu muncitorii în orașul vest- german Duisburg. El și-a exprimat cu acest prilej regretul că scrisoarea pe care a trimis-o guvernului Republicii Federale a Germaniei, în calitate de președinte al Comisiei pentru tratative în vederea legalizării P.C. din Germania, a rămas pînă în prezent fără răspuns. Reimann a chemat opinia publică vest-germană și internațională să se pronunțe și mai activ pentru anularea interzicerii P.C. din Germania.Referindu-se la relațiile dintre cele două state germane, vorbitorul a subliniat că cei care n-au ținut și nu vor să țină seama de existența R. D. Germane nu pot înfăptui o politică realistă.

„Atmosferă echivocă" 
și puncte de vedere diferite 

la reuniunea ministerială a U.E.O.LUXEMBURG 7 (Agerpres). — La Luxemburg a luat sfîrșit la 7 februarie reuniunea celor șapte miniștri de externe ai țărilor membre ale U.E.O. In cursul celor două ședințe de vineri, participanții la dezbateri au abordat probleme ale relațiilor economice între cei șase membri ai Pieței comune și Anglia, situația din Orientul Apropiat, războiul civil din Nigeria. Au continuat, de asemenea, schimburi de păreri cu privire la stabilirea modului în care vor avea loc consultările între cei șapte membri ai U.E.O. cu privire la conflictul is- 
raeliano-arab. Rezistența opusă în 
ajun de delegația franceză față de 
propunerea ministrului de externe 
italian Pietro Nenni, ca aceste con
sultări să aibă un caracter obliga

toriu, a dus în cele din urmă Ia 
hotărîrea de a se proceda la „con
sultări facultative", ceea ce nu în
seamnă implicit o modificare a po
zițiilor anterioare ale Franței și 
nici renunțarea ei Ia refuzul de a se 
supune unor dispoziții suprana- 
ționale. Poziția Franței poate fi rezumată, potrivit agenției France Presse, astfel: contacte bilaterale, sau multilaterale pe cale diplomatică — da, în cadrul U.E.O. — nu.Comentînd dezbaterile acestei sesiuni, corespondentul din Luxemburg al agenției France Presse re
levă că reuniunea a luat sfîrșit 
„într-o atmosferă echivocă", fiecare 
parte interpretînd în felul său pro
cesul verbal ai sesiunii, mai ales în 
ce privește problemele politice dis
cutate.

Un avion american doborît de patrioții iaoțieni deasupra provinciei Sam Nea

Ambasadorul României

BAGDAD 7 (Agerpres). — La 6 fe
bruarie 1969, ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Republica 
Irak, Constantin Stânescu, a prezen
tat scrisorile de acreditare președin
telui Ahmed Hassan Al-Bakr.

Cu această ocazie, între președin
tele Republicii Irak și ambasadorul 
român a avut loc o convorbire cor
dială.

La ceremonia prezentării scrisori
lor de acreditare a fost prezent mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Irak, Abdul Kerim Al Sheixhale, 
și funcționari superiori de la preșe
dinția republicii.

Ambasadorul român a fost însoțit 
de membri ai ambasadei Republicii 
Socialiste România la Bagdad.

e»Intervenții românești
la sesiunea UNCTADGENEVA 7. — Corespondentul A- gerpres, H. Liman, transmite : Luînd cuvîntul în ședința plenară a Consiliului pentru comerț și dezvoltare, care își desfășoară lucrările la Geneva, delegatul român Nicolae Io- neșcu s-a ocupat pe larg de problema dezvoltării și diversificării exporturilor de articole manufacturate și semifinite ale țărilor în curs de dezvoltare. România, a spus el, s-a pronunțat pentru eliminarea tuturor barierelor tarifare și netarifare la importul produselor provenind din țările în curs de dezvoltare ca și pentru instaurarea unui sistem general și nediscriminatoriu de preferințe vamale în favoarea acestor țări.Amintind inițiativele României la sesiunile UNCTAD și ale Consiliului, precum și discuțiile ce au avut loo la New Delhi, delegatul român a subliniat în continuare importanța promovării cooperării între țări cu nivel diferit de dezvoltare economică.

Anunțul oficial că în cursul următoarelor săptămîni președintele Nixon va face un turneu în țările . vest-europene, a dat naștere unei serii de întrebări ale reprezentanților presei locale și străine, legate de momentul ales și de obiectivele vizitelor. întrebări la care purtătorii de cuvînt oficiali au răspuns prin clasicul „no comment". Nu s-a obținut un răspuns destul de clar nici după conferința de presă de joi a președintelui.Din surse neoficiale însă, s-a aflat că în această e- tapă. cînd pe plan mondial America are de făcut față unei ..inflații a angajamentelor", moștenite de :1a fosta administrație, noul președinte ar dori ca înainte de măsură alta, să liaților formeze noile coordonate ale politicii externe americane.Ziarul „New York Times" apreciază că „scopul acestei vizite vizează mai mult desfundarea canalelor diplomatice închise de războiul din Vietnam și de alte eșecuri, decît de a prezenta aliaților vreo nouă strategie". Alte cotidiene consideră că această hotărîre ar izvorî din dorința președintelui de a arăta aliatilor că. după ani de meandre prin junglele vietnameze, Statele Unite își întorc fata către Europa occidentală. în acest context. „Baltimore Sun" a- preciază că politica americană a înregistrat în ultimii . trei ani un dezechilibru în obiectivele sale da-

a întreprinde vreo într-o direcție sau sondeze părerile a- și. totodată, să in- în legătură cu generale

SOLIDARITATE CU LUPTA

POPORULUI SPANIOL
Clădirea modestă a unei mici 

tipografii din Madrid a fost 
ocupată de poliție. După o 
percheziție sumară, reprezen
tanții ordinii publice au con
fiscat toate reproducerile după 
celebrul tablou al lui Goya 
„împușcarea răsculaților din 
noaptea de 3 mai 1808". Se 
pare că autoritățile din capita
la Spaniei au considerat „sub
versivă" tema picturii lui Goya 
acum, cînd în întreaga țară a 
fost instituită starea excep
țională.

In cele două săptămîni, cît 
au trecut de la decretarea 
stării excepționale, valul de 
represiuni împotriva forțelor 
democratice și progresiste din 
Spania a crescut continuu. 
„Este imposibil de apreciat — 
scrie „L’Unita" — cite persoa
ne au fost reținute de poliție, 
deoarece descinderile și arestă
rile au loc în tăcere, iar ziarele 
nu pot publica știri privind 
evenimentele interne".

Măsurile represive nu pot 
însă înăbuși mișcarea demo
cratică și progresistă din Spa
nia, cerințele legitime ale ma
selor. în ciuda, stării excepțio
nale, acțiunile greviste s-au 
intensificat în ultimele zile. în 
regiunea bască, aproximativ 
25 000 de muncitori au între
rupt lucrul paralizînd produc
ția unor importante unități in
dustriale. Printre aceste se nu
mără uzina siderurgică „Al- 
tos Hornos” și șantierul naval 
„Construcciones Navales". în 
semn de solidaritate cu mun
citorii din siderurgie, salariațiî 
fabricilor firmei „Babcok, Wilcox and General Electric" au 
declarat, de asemenea, grevă. 
Alarmați, reprezentanții auto
rităților au arătat că asemenea 
acțiuni nu pot fi tolerate, că 
vor fi întreprinși pașii „nece
sari" pentru a li se pune ca
păt. Noile represiuni împo-

triva membrilor comisiilor 
muncitorești, a intelectualilor, 
studenților, împotriva tuturor 
democraților subliniază slăbi
ciunea și dezorientarea dicta
turii lui Franco în fața puter
nicului avînt al luptei pentru 
libertate și progres.

într-o declarație dată recent 
publicității, F.S.M. condamnă 
decretarea Stării excepționale 
în Spania și cheamă clasa 
muncitoare de pretutindeni 
să-și exprime deplina solidari
tate cu poporul spaniol, pen
tru anularea stării excepțio
nale, eliberarea deținuților po
litici, încetarea măsurilor ar
bitrare, restaurarea drepturilor 
și libertăților sindicale, res
pectarea drepturilor omului. 
Mișcarea progresistă din Spa
nia găsește un. viguros sprijin 
moral în întreaga lume.

Opinia publică din țara 
noastră urmărește cu atenție 
și simpatie lupta poporului 
spaniol, își exprimă protestul 
împotriva măsurilor represive 
dezlănțuite de autoritățile 
franchiste. Poporul român își 
manifestă solidaritatea cu 
lupta poporului spaniol, calda 
simpatie față de aspirațiile 
sale spre libertate, democrație 
și progres social.

Dan MUNTEANUMADRID 7 (Agerpres). — Potrivit agenției U.P.I., în timpul întrevederii pe care Michel Debre a avut-o cu ministrul de externe al Spaniei, Maria Fernando Castiella, ministrul francez a dezaprobat decretarea stării excepționale de către vernul spaniol. El a spus Franța nu va putea susține acest motiv cererea Spaniei aderare la Piața comună, din acest considerent, a i _ Debre, Franța va rămîne neutră față de conflictul anglo-spaniol în problema Gibraltarului.

gu- că> dini de Totspus

torită în principal preocupării administrațieiJohnson fată de Asia de sud-est. Președintele, arată presa americană, ar dori ca prin discuțiile ce le va avea în cele cinci capitale să prevină pe cît posibil divergentele ce s-ar putea manifesta în cadrul întrunirii de la Washington a

seama că unele din contradicțiile care macină temeliile alianței se datoresc încercărilor fostei administrații de a „americaniza" politica externă occidentală prin impunerea punctului de vedere propriu și ignorarea voinței aliaților, ceea ce a făcut să se întărească tot mai mult opinia că in-

Sosirea la Bologna 
a delegației P. C. R.

la Congresul P.C. ItalianROMA 7. — Corespondentul A- gerpres N. Puicea transmite : Vineri a sosit la Bologna delegația Partidului Comunist Român condusă de tovarășul Paul Niculescu- Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., care va participa la lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Italian.La gara centrală din Bologna oaspeții români au fost întîmpinați de Giancarlo Pajetta și Paolo Bu- falini, membri ai Direcțiunii P.C.I., senatorul Paolo Cavalli, membru al Comisiei centrale de control a P.C.I., Mario Stendardi, șeful sectorului țări socialiste de la C.C. al P.C.I.

In drum spre Italia, delegația P.C.R., a făcut o scurtă oprire la Budapesta. în gara Keleti delegația a fost întîmpinată de Aczel Gyorgy, secretar al C.C. al P.M.S.U., și de Garay Robert, șef-adjunct al Secției Externe a C.C. al P.M.S.U. Au fost de față Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta, șl membri ai ambasadei.
★în continuarea călătoriei spre Italia, membrii delegației s-au oprit, în gara Viena, unde au fost salutați de Gheorghe Pele, ambasadorul Republicii Socialiste România în Austria, și de membri ai ambasadei.
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agențiile de presă transmit:
Guvemul Peruvian a dat în judecată administrația 

societății nord-americane „International Petroleum Com
pany", a trustului „Standard Oil of New Jersey", cerindu-i să achitesuma de 700 milioane dolari, a anunțat președintele țării, Juan Velasco Alvarado. După cum s-a mai anunțat, actualul guvern peruvian a naționalizat instalațiile petroliere ale acestei societăți imediat după venirea la putere.

Guvernul Republicii Populare a Yemenului de sud, a hotărît să inițieze o întâlnire la nivel înalt în vederea eliminării tensiunii în relațiile dintre cele două state yemenite. In acest sens, un purtător de cuvînt a precizat că guvernul R. P. a Yemenului de sud a trimis o telegramă premierului Hassan El Amri, președintele Republicii Arabe Yemen, în care formulează propunerea amintită.

Șeful statului sirian. Nou» 
reddin EI-Atassi, 1 a p° ministrul afacerilor externe al R. D. Germane, Otto Winzer, aflat într-o vizită oficială la Damasc. Cele două părți și-au exprimat dorința de a adinei și extinde relațiile îecip-.ae».K

0 nouă demonstrație a 
avut loc în capitala uru- 
yUOyanăr în sprijinul revendicărilor de sporire a salariilor. La che- ..  sa mun- _______ , , . salariați au încetat lucrul și au participat la demonstrație. Poliției i s-a alăturat o unitate de cavalerie, pentru a împrăștia pe demonstranți.
marea Confederației naționale citorilor, peste 5 000 de sala

Ăl 17-lea congres al scrii
torilor din Polonia 8 a deschis la 7 februarie la Bydgoszcz. La lucrările congresului participă delegați din întreaga țară, invitați din marile unități industriale, delegații din Bulgaria, R. D. Germană, Ungaria, U.R.S.S. Din România participă criticul literar Georgeta Horodincă și scriitorul Constantin Țoiu. (de la coresp. Agerpres).

J

Vernisajul expoziției 
„Aspecte din viața unei 
uzine românești" a avut loc la Casa de Cultură „Ibn Khaldoun" din Tunis. Au luat parte Ferdjani Bel Hadj Ammar, vicepreședinte al Adunării Naționale a Republicii Tunisiene, La- mine Chaabi, președintele Consiliului național cultural, oameni de artă și cultură și șefi ai unor misiuni diplomatice, (de la coresp. Agerpres).

Președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare, Păi Lgsohczi, a primit vineri pe Mika ȘpiliaC, președintele Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, care se află într-o viziită la Budapesta. în a- ceeași zi au continuat convorbirile dintre Mika Șpiliak și Jeno Fock, președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar.

Un numeros grup de ma
rinari cubanezi au plecat în 
Spania pe11*3"11 a l’la 3n primire 25 de noi nave de pescuit construite pentru Cuba în șantierele navale din Santander și Bilbao. Aceste nave fac parte din comanda de 90 de vase pescărești comandate de guvernul cubanez în Spania, dintre care zece au și fost livrate în cursul anului trecut, (de la coresp. Agerpres).

întrevedere Baibakov - 
Bouteflika. La 7 februarie, N. K. Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat al planificării, a avut la Alger o întrevedere cu Abdelaziz Bouteflika, ministrul afacerilor externe al Algeriei. In cursul discuției au fost abordate probleme legate de relațiile economice dintre Algeria și U.R.S.S.

lianțel, de nesiguranța privitoare la politica nucleară a S.U.A.".în prezent au loc la Washington consultări între președinte, cabinetul și consilierii săi pentru a stabili programul și modul de a- bordare a problemelor legate de relațiile cu partenerii europeni. Aici s-a creat im-
Presa americană anticipează 
turneul președintelui Nixon

în Europa occidentală
CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON DE LA C. ALEXANDRO AIE

miniștrilor de externe ai țărilor membre ale N.A.T.O. — fixată pentru 10 aprilie, pentru a marca 20 de ani de la înființarea acestui bloc — și totodată să încerce să-i convingă pe aliati că în politica externă a S.U.A. vor interveni schimbări în direcția abordării problemelor majore internaționale cu mai mult realism și mal multă înțelegere fată de interesele aliatilor.După părerea unor observatori, președintele și-a dat

teresele naționale, politice și economice ale membrilor alianței sînt subordonate „strategiei globale" a S.U.A. a cărei expresie este N.A.T.O.în plus, „europenii — după cum scrie cunoscutul comentator James Reston— sînt neliniștiți de prăpastia tehnologică crescîndă dintre S.U.A. și Europa, de penetrația businessului american în Europa occidentală, de instabilitatea monetară și financiară din cadrul a-

Nixon să încerce cu a- ceastă ocazie presiuni în favoarea intrării Angliei în Piața comună sau pentru o participare activă a Franței la N.A.T.O. „O serie de dlplomațl americani — scrie în legătură cu a- ceasta „Washington .Post" — l-au avertizat pe președinte asupra imposibilității găsirii unui numitor comun cu liderul francez în legătură cu aceste două probleme, tot așa cum l-au informat că este mai mult ca sigur ca președintele de Gaulle să reediteze vechile sale cereri ca S.U.A. să-și reducă substanțial forțele armate staționate în Europa".Nici vizita în Anglia nu pare lipsită de unele greutăți. Marea Britanie cere în primul rînd Statelor Unite ca planificarea forțelor armate și participarea la cheltuielile militare ale N.A.T.O. să fie făcute în funcție de posibilitățile financiare naționale. Apoi, premierul Wilsori, potrivit săptămânalului „U. S. News and World Report", dorește să știe „ce pregătește președintele Nixon pentru evitarea unei crize monetare internaționale, care ar zdruncina economia brita-presia că, deși președintele ___ ________ ___________va face șase escale în Eu-;..,^i>-'nică și guvernul laburist. în plus, Wilson va- insista ca președintele să continue presiunile asupra Franței pentru a o determina să ridice bariera pusă în calea intrării Angliei ța comună".Aceste cîteva care nu epuizează departe .multitudinea probleme la care președintele Nixon urmează a da răspunsuri, prevestește un turneu nu lipsit de dificultăți, cu o agendă destul de încărcată.

ropa occidentală, adevăratele negocieri vor avea loc la Paris. Se exprimă părerea că în istoria relațiilor franco-americahe ar putea fi scris cu această ocazie un capitol mai pozitiv, în cazul în care noua administrație republicană ar rupe cu practicile politicii externe a perioadei Johnson.în legătură cu problemele ce se vor discuta la Paris unii observatori arată că francezii sînt neliniștiți ca nu cumva președintele

în Pia-aspecte nici pe de

Ăgenția de presă Eliberarea * transmis o declarație aomi- siei pentru relații externe a Comitetului'Central ăl Frontului Național de Eliberare flin Vietnamul de sud. Ini acest document se exprimă un protest energia împotriva trimiterii de către autoritățile tailandeze a unor noi efer ^militare în Vietnamul de sud, ceea ce face ca trupele tailandeze, cari „./rticipă alături de corpul expediționar american la războiul agresiv din Vietnam, să ajungă la cifra de 12 000 de militari. Prin noua lor hotărîre, se subliniază în declarație, autoritățile tailandeze „trădează interesele poporului lor și ridică o nouă piedică în calea''năzuinței popoarelor spre pace în Asia și în lumea întreagă". '
ztaili-

Comitetul special O.N.U. pentru folosirea pașnică a 
teritoriilor submarine Si_a început lucrările la New York. Ca președinte al acestui nou comitet a fost ales ambasadorul Ceylonului, Hamilton Amera- singhe. Intr-un mesaj adresat comitetului, secretarul general al O.N.U., U Tirani, a subliniat că acesta va acționa „ca un organism important în vederea elaborării unor măsuri dorite de colaborare internațională, luînd în considerație diverse posibilități actuale și potențiale de folosire a teritoriilor submarine și pentru coordonarea activităților organizațiilor internaționale din acest sector de activitate".

Satelitul artificial al Pă 
mîntului - „Cosmos-265" a fost lansat în Uniunea Sovietică. La bordul satelitului se află aparatură destinată continuării cercetării spațiului cosmic, potrivit programului anunțat.O seară consacrată comemo

rării a 50 de ani de la moar
tea lui I. C. Frimu, unul din
tre militanta de frunte ai miș
cării muncitorești din Româ
nia. a fost organizată vineri de 
către Asociația de prietenie so- 
vieto-romănă, Institutul de is
torie al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., Biblioteca unională de 
stat de istorie și Casa priete
niei cu popoarele din țările 
străine. A vorbit E. I. Spiva- 
kovski, candidat în științe is
torice. Din partea Ambasadei 
române la Moscova, a luat cu- 
vintul- Vasile Păcurețu. secre
tar al Ambasadei, (de la cores
pondentul Agerpres).

MELBOURNE. — Expresul australian „Aurora" s-a ciocnit vineri cu un tren de marfă. Potrivit primelor rapoarte oficiale, 22 de persoane au fost ucise si peste 40 grav rănite.
Acordul încheiat între Consiliul Național al Patrona» 

tului Francez și toate centralele sindicale,acord ce va fi ,en> nat în mod oficial luni, prevede plata de indemnizații tuturor salariaților victima ale concedierilor. El este considerat de sindicate ca un important succes, car® aduce avantaje reale clasei muncitoare, (de la coresp. Agerpres).
Ministrul apărării al S.U.A., Melvin Laird,a anunțat fa urma intensificării protestelor opiniei publice americane și a congresmenilor,, că a ordonat sistarea unor lucrări care urmau să fie executate în cadrul programului de construire a sistemului antirachetă „Sentinel" pînă la definitivarea revizuirii bugetului militar al S.U.A.

DUPA RIDICAREA STĂRII DE URGENȚA

In Pakistan
situația se menține încordată

9 9
DACCA 7 (Agerpres). — După o 

scurtă perioadă de relativă acalmie, 
situația din Pakistan a început să se 
deterioreze din nou. în cursul unei 
vizite întreprinse la Dacca, capitala 
Pakistanului de est, președintele Atjub 
Khan a declarat că starea de urgență, 
instituită din luna noiembrie, a fost 
ridicată, ca o concesie făcută forțelor 
de opoziție din țară. Cu toate acestea, 
în principalele orașe ale țării au con
tinuat demonstrațiile de protest organi
zate de partizani ai opoziției în semn

de solidaritate cu Zulficar Aii Bhutto, 
fost ministru de externe, deținut in 
prezent sub acuzația că, prin decla
rațiile sale, ar fi provocat tulburări. 
Opoziția cere totodată abolirea actua
lului sistem electoral (potrivit căruia 
președintele țării este ales de un elec
torat).

Demonstrațiile au atins ,o intensi
tate maximă în orașul Lahore, unda 
poliția a fost din nou mobilizată pen
tru a-i împrăștia pe manifestanți, scrie 
corespondentul agenției Reuter.
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