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CÎTEVA CONCLUZII PE MARGINEA ACȚIUNII DE

EXPERIMENTARE A UNOR MASURI DE ÎMBUNA-

TĂȚIRE fl PLANIFICĂRII, nNANȚĂRH, CREDITA- 
RII ȘI CONDUCERII ÎNTREPRINDERILOR, DE ÎN-

TĂRIRE A COINTERESĂRII ȘI RĂSPUNDERII MA

TERIALE

Incepînd din a doua jumătate a anului trecut, Intr-un nu
măr de 71 de întreprinderi — a căror producție reprezintă 
peste 15 la sută din producția globală Industrială a țării 
— s-a trecut la experimentarea unor măsuri de îmbunătățire 
a planificării, finanțării, creditării șl conducerii întreprinderi
lor, de întărire a cointeresării și răspunderii materiale. Ac
țiunea de experimentare se încadrează organic In ansamblul 
de măsuri cuprins in Directivele aprobate de Conferința 
Națională a partidului din decembrie 1987. Eă are ca scop 
să verifice în practică, pe o arie relativ xșstrinșă, fără a. anga
ja întreaga economie, o seamă de mijloace menite să perlec- 
ționeze metodele de conducere șl planificare, să imprime uu 
dinamism șl mal accentuat ellcîențel economice a întregii
activități productive. Experimentarea, ața cum a ioet con
cepută, este încă o dovadă a înaltei exigențe, a răspunderii 
și chibzuînjei cu care conducerea partidului nostru abor
dează probleme cu deosebite implicații in viata economică 
a țării, constituie o expresie a preocupărilor sale stărui
toare de a introduce in practică măsuri viabile, riguros sta* 
diate.

De la declanșarea acțiunii de experimentare au trecut mal 
bine de șase luni șl ea continuă șl în acest an. Deși con
cluziile definitive pentru această primă etapă nu au lost 
trase, totuși rezultatele obținute piuă acum de întreprinde
rile aflate în experimentare, elementele iiol apărute în acest 
Interval de timp în viata lor economică ne oferă acel unghi 
de perspectivă din care se pot formula o seamă de observa
ții și concluzii preliminare, obiectiv pe care ni l-am propus 
în ancheta întreprinsă în cîteva dintre aceste unltăti indus
triale.

(Concluziile anchetei— în pag. a Ilî-a)
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ÎNTÎINIRE ÎNTRE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușesou, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, împreună cu tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., s-a întîlnit în cursul zilei de

miercuri cu tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră..Convorbirile care au avut loc cu acest prilej, desfășurate într-o atmosferă caldă, tovărășească, s-au referit la probleme actuale ale situației internaționale, ale mișcării

CARRILLO
comuniste și muncitorești, precum și la dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Spania.

★Seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu a oferit o masă în cinstea oaspetelui.
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„Electro-
Foto : M. Andreescu

Noul stand de încercare a echipamentului electric de la uzina 
putere"-Craiova

CÎȘTIGĂTORII 
CONCURSURILOR AGRICOLEBiroul Permanent al Uniunii Na- comunele Liscoteanca, regiunea.Ga- țignale a Cooperativelor Agricole lăți, și Valea Măcrișului,'• regiunea de Producție a analizat recent re- București. Concursul cartofului a zultatele concursurilor pentru cele . fost cîștigat de țoo.perațiva . ăgri- .-«v . - , '’ "■ cola -cLiiti comuiițP;Țu.dărâ,: reitlutofeăSuceava: 100 ha cultivate, producție 30 500 kg cartofi la ha, iar livrări pe bază de contract — 600 tone. Premiile doi și trei revin cooperativelor agricole din comunele Păstrăveni, regiunea Bacău, și Tu- ria, regiunea Brașov. Premiul I pentru cea mai mare recoltă de struguri a revenit cooperativei agricole din comuna Păunești, regiunea Bacău, care a realizat în medie 12 394 kg struguri de pe fiecare din cele 710 hectare, vînzînd statului 8 652 tone. Locurile doi și trei au revenit unităților din Movilita, regiunea Galați, și Tîrzii, regiunea Iași.Potrivit normelor de desfășurare a concursurilor, unitățile cîștâgătoa- re vor primi drapele și diplome, precum și premii în bani.(Agerpres)i

mțîiyiMihe- recolte de porumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr și carități, organizate de Uniune în 1967.Din sutele de unități participante, la concursul porumbului pe locul I Sra situat cooperativa agricolă de producție din comuna Milosești, regiunea București, care, de pe cele 770 ha cultivate, a realizat o producție medie de 5 390 kg porumb •boabe la ha, vînzînd statului prin contract 1 967 tone. Pe locul doi și trei, s-au clasat cooperativele agricole din comunele Negru Vodă, regiunea Dobrogea, și Sudiți, regiunea București. Cea mai mare producție de floarea soarelui au realizat-o cooperatorii din comuna Gheorghe Doja, regiunea București. De pe cele 374 ha cultivate ei au recoltat cite 2 660 kg la ha și au livrat statului 938 tone. Locurile doi și trei au fost ocupate de cooperatorii din

Echilibru in ascensiune
X

Cu privire la vizita oficială iu Italia a președintelui

La invitația președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, domnul Aldo Moro, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, domnul Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, domnul Corneliu Mănescu, a făcut o vizită oficială în Italia, în zilele de 22 și 23 ianuarie 1968In timpul șederii la Roma, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și ministrul afacerilor externe, Corneliu Mă- rieScu, au fost primiți de către președintele Republicii Italiene, Giuseppe Saragat.Inalții oaspeți români au fost întâmpinați pretutindeni, în cursul vizitei, cu sinceră cordialitate, în spiritul tradiționalei simpatii și prietenii care există între popoarele român și italianPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a avut convorbiri cu președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Aldo Moro, la care au participat, din partea română : mi-
u

nistrul afacerilor externe, Come- liu Mănescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Roma, Comei Burtică, Mircea Bălănescu, ambasador, director în Ministerul Afacerilor Externe, și alți funcționari superiori ai acestui minister, iar din partea italiană : ministrul afacerilor externe, Amintore Fan- fani, ambasadorul Italiei la București, Niccolo Moscato, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, ambasadorul Casto Caruso și alți funcționari superiori ai acestui ministerConvorbirile purtate au permis să se procedeze la un larg' schimb de vederi în legătură cu principalele probleme internaționale actuale și să se evidențieze cursul favorabil al relațiilor bilaterale româno-italiene și perspectivele lor de dezvoltarePărțile au căzut de acord asupra necesității de a depune în continuare eforturi pentru consolidarea păcii, pentru destinderea internațională și au subliniat, în acest context, importanța promovării unor relații de respect reciproc și colaborare între state, indiferent de orînduirea lor socială.în scopul întăririi securității în lume, cele două părți acordă o mare importanță adoptării de măsuri capabile să ducă la realizarea unor progrese substanțiale pe calea în

făptuirii dezarmării generale șl complete, sub control internațional eficace.Ele reafirmă că o etapă importantă spre un astfel de obiectiv o poate constitui încheierea unui tratat de neproliferare a armelor nucleare, care, în cadrul unui sistem de măsUri menite să ducă la eliminarea acestora, șă garanteze secu- ritateg tuturor statelor, drepturile și posibilitățile pentru, toate de a se folosi, în condiții de egalitate, de cuceririle științei și țehnicii contemporane în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare sub un control internațional echitabil.Constatînd că proiectul de tratat prezentat recent conferinței de la Geneva a înregistrat progrese prin luarea în considerare a unora din observațiile prezentate de diferite state, cele două părți apreciază că perfecționarea mai departe a proiectului și încheierea tratatului ar crea premise favorabile soluționării și a altor probleme ale securității în Europa și în lume.Părțile au relevat că statornicirea unui climat de securitate și cooperare pe continentul european ar corespunde atît intereselor fundamentale ale popoarelor eurpr pene, cît și ale păcii în lume.
(Continuare în pag. a V-a)

Brăila hibernală rămăsese 
—- la ora aceea din zori — 
undeva afară, vast și amorf 
nor alb, plămădit cam la 
voia hazardului din nămeți și 
blocuri, din fluviu înghețat și 
cețuri plutitoare. înăuntru,, la 
„Progresul", într-una din ma
rile hale de la montaj, am 
avut senzația contrastantă a 
ordinei care anihilează hao
sul, a proporțiilor severe care 
armonizează dimensiunile, a 
țelului precis care dă sens și 
echilibru efortului uman.

Un șir de excavatoare 
proaspăt asamblate — metal 
spiritualizat, umanizat de 
mîinile inteligente ce i-au 
dat forma binecunoscută, le
gată indisolubil de însăși 
ideea de temelie și construc
ție — se aliniau, disciplinate 
și harnice, gata să pornească 
spre toate punctele cardina
le. Iar în alt colț al halei, pe 
o platformă, se clădea din 
subansamble, unele din ele 
de cîteva tone, mușchiulatura 
puternică a unui transportor 
destinat unei întreprinderi a- 
flate abia în stadiul de gene
ză industrială.

— Aveți în față — îmi 
spuhea directorul „Progresu
lui", inginerul Nicu Constan
tin — cele două elemente, 
cei doi poli tehnici care de
termină profilul și specificul 
producției noastre : seria și 
unicatul. Firește, în ce priveș
te seria, nu ne limităm doar 
la excavatoare : ponderea 
cea mai mare o au, de altfel, 
osiile de cale ferată, pe care 
le producem atît pentru ne
voile interne, cît și pentru ex- ' 
port. Iar dacă e vorba de 
unicate, apoi putem spune 
că, după „23 August" 
București, sîntem a doua 
uzină-mecanic șef din țară, ’ 
un fel 
ținere 
lor pe 
căruia 
odată, 
menzilb de angrenaje 
mecanisme speciale destina
te noilor întreprinderi, f

reportaj de Victor BÎRLĂDEANU

realiza o îmbinare cît mai ar
monioasă între acești poli fii 
producției, seria și unicatul, 
în așa fel îneît comenzile in
tempestive, venite peste 
noapte și cu termene f. f. 
urgente („ce vreți, tovarăși, 
sînteți doar uiină de șoc’), 
să nu dezechilibreze ritmul 
și coordonarea producției — 
iată, dacă vreți, în. termenii

din

de serviciu de între- 
și înlocuire a utilaje- 

întreaga economie, 
i se adresează, tot- 
o mare parte din co- 

saâ

JUST UPPf, SECRETAR Al C. C.forie pentru spiritul pe care 
l-am întîlnit în uzina brăilea- 
nă. Intr-adevăr, un spirit de 
șoc, de asumare fără ezitări 
a ■ răspunderilor, spirit care 

, asaltul, 
.tăre- alergătura fără noimă, presu- 

punînd o rafională și strin
gentă organizare. Mi s-a re-

cei mai elementari, probie- exclude însă haosul,
ma fundamentală pe 
trebuie s-o rezolvăm noi în 
cadrul,vastului proces de ;or-
ganizare științifică a prodyc- |afaf un fapt pe deplin ilus- 

• ’ie„" \ .... trativ pentru acest spirit și
căf dfi director ^-. „uzină de P.en,ru țesăturile lui caracte- 
șo,c“ —: mi s-a părut nu nu- ristice.
mai de o elocventă plastici- ' ■ :—---------------
tafe, dar și profund defini- ■ (Continuare în pag. a V-a)

La invitația Comitetului Central oaspetele a fost salutat de tovarășii al Partidului Comunist Român, miercuri seara a sosit în Capitală tovarășul Just Lippe, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Norvegia, care va face o vizită în țara noastră.La sosirea' pe aeroportul Băneasa,
Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului' Executiv, al Prezidiului 'Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

Ziua internațională a solidarității cu popoarele arabe

Pentru înfăptuirea
“1

u

năzuințelor de progres 
și prosperitate

1Mi s-a oferit prilejul să vizitez cîteva institute speciale de reeducare a minorilor delincvenți. Mi-a fost dat să stau în cîteva rînduri . de vorbă cu profesori, educatori . și, firește, cu „elevi11 ăi acestor, institute. Mi s-a înlesnit totodată cunoașterea unor dosare aparținînd minorilor. Gu 'sprijinul profesorilor, am inițiat un șir de lucrări de control pe temele „O întâmplare de neuitat din viața' mea11, și „Ce aș vrea să devin în viață". Spicuiesc din vraful de compuneri:
„Dar într-o zi, s-an produs anu

mite ■ certuri în familie (copilul avea 
pe ațunci. 10 ani. N.A.), am luat 
25 de lei $1 am fugit la Agnita, la 
maică-mea, deoarece mi-a fost dor 
di ea. A doua zi au venit după mine și m-au adus la Făgăraș, unde ml-au 
făcut, dosar pentru a mă duce la o 
școală de corecție. Aflînd ce vrea 
să-mi facă (e vorba de tatăl elevg- . lui N. A.), am început să fur bani 
și biciclete". (En. A.). .„Mram Întîlnit cu un prieten care-1 cheamă Titi. L-am întrebat ce caută acolo- (e -vprba de holul cinematografului „Patria" N. A.) și el mi-a 
răspuns că a fugit de acasă. I-ath spus că și eu am fugit de acasă. Am plecat: spre Piața Unirii. De acolo, 
am furat 500 de lei și mLatn pus

îh gînd să fugim Ia Constanța (...) 
(Titel R.).: ■ Răni, lăuntrice. Traume sufletești, unele din ele greu vindecabile. Aproape fiecare compunere ne dezvăluie, într-o formă sau alta, cauza — socială .și individuală — care, cîndva, 
pe o anumită treaptă de evoluție a

Prof. univ. Mihail GHELMEGEANUminori delincvenți, deveniți, datorită lor, oameni în rînd cu oamenii.timp. Un reviriment îmbucurător s-a ■ Totuși, o dată ajuns la capătul documentării,' m-am întrebat: „Se ridică oare activitatea institutelor de 1 reeducare la nivelul nu numai al investițiilor morale și materiale, ci și la cel al unor înalte cerințe științifice?" Și am pus cadrelor didactice una și aceeași întrebare: „Aveți în ca
drul institutului un laborator de psi
hologie 7“ Și am primit unul și a- celași răspuns: „Nu, nu avem!". „A- 
tunci, cum determinați personalitatea 
fiecărui minor ? — am continuat. Cu 
siguranță că primiți sprijinul per
manent al cercetătorilor Institutului 
de psihologie ?“ „Nu, mi s-a răspuns, 
n-au trecut niciodată pragul institu
telor noastre în vederea realizării 
unei colaborări". (Fără îndoială, sînt și unele ' excepții. De pildă, Institutul din comuna Roșu, situat în apropierea Bucureștiului, se află de mult în atenția unor cercetători).Ne vine deosebit de greu să ne imaginăm în zilele noastre o activitate de specialitatea institutelor de reeducare fără aportul creator al psihologilor, pedagogilor, sociologilor, medicilor, juriștilor etc.

nitenciare decît niște centre de educație cetățenească, a fost combătută la produs în ultimii ani și în acest, sector. A luat ființă un Serviciu de educare a minorilor. . S-a solicitat sprijinul oamenilor de știință atât în . analizarea unor probleme legate de
anchetă socială

de Haralamb ZINCĂ

copilului, i-a provocat acestuia dezechilibrul psihic. De fapt, lucrările a- c'estea de control m-au ajutat să înțeleg și mai limpede-sarcinile pe cît de nobile, ipe atît de complexe ale unui institut special de reeducare.
Unde ne sînt cercetă
torii?Tendința manifestată în trecut dea izola de societate institutele de reeducare, de cotidianul vieții sociale, con- siderîndu-le mai curînd niște semipe-

reeducarea minorilor infractori,' cît și în organizarea unor cursuri de perfecționare a educatorilor..Pe' unde am trecut, m-am bucurat descoperind rodul acestui simț gospor dăresc — dormitoare noi, blocuri alimentare date de curînd în folosință, instalarea unor sisteme de încălzire termică, terenuri de sport... etc... etc. Pretutindeni, am cunoscut profesori, maiștri, educatori care și-au dăruit acestei nobile și neînchipuit de grele activități pedagogice cei mai frumoși ani din viață și a căror sinceră satisfacție o reprezintă scrisorile de mulțumire primite din partea foștilor (Continuare în pag. a Il-a)

Sub ochii noștri se desfășoară marele proces istoric contemporan de destrămare a sistemului colonial, ca urmare a creșterii fără precedent a mișcării de eliberare națională și a epocalelor ei victorii asupra imperialismului și colonialismului. In cadrul acestui proces, pe ruinele fostelor imperii coloniale, au apărut zeci de state de sine stătătoare, între care un mare număr de state arabe, cel mai recent fiind Republica Populară a Yemenului de sud ; numai cîteva din teritoriile arabe de mai mică întindere se mai află sub stăpînirea puterilor coloniale.Devenite independente, Republica Arabă Unită, Siria, Algeria și alte țări arabe s-au angajat ferm în bătălia pentru lichidarea înapoierii moștenite de la colonialism, pentru dezvoltare economică și progres social, pentru consolidarea independenței naționale, în pofida obstacolelor pe care le ridică în calea împlinirii acestor aspirații legitime forțele imperialismului și colonialismului. Sînt binecunoscute năzuințele popoarelor acestor țări spre valorifi-

carea în propriul lor interes a marilor bogății naturale de care dispun, spre asigurarea prosperității pentru masele largi, spre prefaceri progresiste.Poporul român, care își consacră forțele dezvoltării și înfloririi patriei lui socialiste, și-a manifestat cu putere solidaritatea sa deplină cu lupta dreaptă a popoarelor arabe pentru consolidarea independenței, împotriva încercărilor imperialismului de a-și restabili privilegiile sau a dobîndi noi poziții, pentru transformări democratice, pentru înaintarea țărilor lor pe calea progresului.Ziua de astăzi, 25 ianuarie, proclamată de Conferința internațională ținută în noiembrie anul trecut la Delhi, ca Zi internațională a solidarității cu popoarele arabe, constituie și pentru poporul nostru un prilej de a-și exprima încă o dată, sentimentele de adîncă simpatie și solidaritate pe care le .. nutrește față de popoarele arabe.Opinia publică din țara noastră 
a primit cu satisfacție veștii»
(Continuare în pag. a Vl-a) >|ig^l(
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din Jucu

@ etape

'l

rentă!

vitate

D VERS
Centenara

Jn comuna Jucu (Gherla) trăiește o bătrînă în vîrstă de 100 de ani. O cheamă Maria Baga- ceanu. Copiii ei, în număr de cinci, sînt destul de mărișori. Au în jur de 70 de ani și par a urma exemplul de longevitate al mamei. Cum este de așteptat, bătrîna are nepoți, strănepoți și stră-stră... Cîți ? Cine stă să-i mai numere ?,
Operați

Marți, la ora 9, la secția 5 Miliție din Capitală s-a primit următoarea sesizare: în cursul nopții, de la magazinul „Consignația" din Calea Moșilor 356, indivizi necunosouți au furat, prin spargerea plafonului, obiecte în valoare de circa 15 000 lei. întrebarea clasică „cine sînt făptașii ?“, avea să capete răspuns în seara aceleiași zile. La ora 20 (deci, numai după 11 ore), infractorii au fost prinși în restaurantul „Rarău", unde înceroau să vîndă obiectele furate. Ei sînt: Gheorghe Năstase din Movilița (Urziceni) și Ion Pîrvu din comuna N. Bălcescu (Tr. Măgurele). Deci, într-o singură zi, cazul a fost semnalat, cercetat și rezolvat. Timpul e prețios 1
E o dife

Magazinul „Așchiuță" din Ca
lea Griviței-București. Raionul 
de confecții. Aglomerație. Vînză
toarea Florica Rovințescu dis
cută cu părinții, ascultă dorințele 
copiilor, dă sugestii. Intre micii 
cumpărători, doi sînt mai pre
tențioși. După ce au strîmbat 
din nas mai bine de un ceas, 
s-au hotărît pentru un model 
nou, frumos și ieftin. Jachete din 
fîș, neapărat „cu buret și fer
moar". La ieșirea din magazin, 
părinții și copiii se aud chemați. 
Vînzătoarea, numărînd banii pen
tru cele două jachete, observase 
că părinții plătiseră costul unui 
alt model, mai scump. „Poftiți 
diferența și mai treceți pe la 
noi 1" Astfel, vînzătoarea de la 
„Așchiuță" a mai cîștigat doi 
clienți siguri și permanenți.

Dialog cu un
necunoscutMare noroc ai avut, domnule șantajist, că nu te-ai prezentat la întîlnirea dumitale ou „victima" (luni, la ora 18, în fața Muzeului Antipa din București). Te așteptam și noi, prin preajmă, cu miliția. Voiam să vedem cum arată un individ care are îndeletnicirea degradantă de a șantaja femeile. Acostînd brutal o femeie și dîndu-te drept ofițer de miliție, i-ai spus că ai de multă vreme sarcina s-o urmărești și că știi multe lucruri care ar putea s-o compromită definitiv în fața soțului. Apoi i-ai stabilit 

o întîlnire, „să tranșați" lichidarea afacerii. Onestă, femeia ne-a sesizat și s-a dus la locul întâlnirii. Dumneata n-ai venit. Mare noroc. Ai fi constatat pe concret cum se pedepsește șantajul și substituirea de persoană. Dar poate că nu e timpul trecut...
Fără
absente!
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Oare la întîlnirea colegială din 
. această vară — după 40 de ani 

de la absolvire a promoției 1928 
a liceului „Simion Bărnuțiu" din 

I Șimleul Silvaniei — se vor în- 
I registra două absențe ? Pînă a- 
| . ■ ....cum, toți elevii și profesorii și-au 

anunțat participarea. Doar fostu
lui elev Petru Torsan și profeso
rului Iuliu Cavași li s-a pierdut 
urma. Valeria Sima (unul dintre 
organizatori), din comuna Măr- 
gău, raionul Huedin, îi caută să 
le anunțe locul și data întîlnirii; 
să nu se înregistreze nici o ab
sență. Deci, Petru Torsan — în 
bancă; Iuliu Cavași — la ca
tedră. Răspundeți „prezent" !

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDĂRITĂ
Ștefan DIN1CÂ 

tu sprijinul corespondenților 
Scînieii"

Cum va arăta

COLENTINA?

importantă și in 
viața satelor

In anii construcției socialiste, actuala regiune Bacău a cunoscut o dezvoltare multilaterală : au fost create noi ramuri industriale, precum și noi centre muncitorești — orașele Gheorghe Gheorghiu-Dej, Bicaz, Co- mănești, care au contribuit la ridicarea gradului de urbanizare a regiunii. Perspectivele noi, deschise atît de actualul cincinal, cît și de celelalte planuri de viitor, ar fi însă frînate în evoluția lor de existența unor verigi intermediare — comună, raion, regiune — precum și de centralizarea excesivă a sarcinilor. De asemeni, fărîmițarea excesivă a comunelor în localități mărunte, cu o bază economică și social-culturală scăzută și cadre cu o pregătire minimă, ducea, de multe ori, la neîndeplinirea unor sarcini izvorîte din planurile noastre curente sau de perspectivă. Noua organizare propusă, cu trei unități administrative de bază : comuna, orașul, județul, elimină verigile intermediare inutile, facilitînd toate legăturile între localități și centru în condițiile dezvoltării complexe economice și social-culturale.Aș vrea să mă opresc în mod deosebit asupra efectelor pe care noua organizare le va avea asupra comunelor. Constituirea unor comune mari, așa cum se prevede, cu o populație numeroasă și cu posibilități materiale și bănești superioare celor de pînă acum, concomitent cu lărgirea competenței consiliului comunal, creează cele mai bune condiții pentru transformarea comunelor în verigi administrative puternice. Ele vor fi capabile, în viitorul apropiat, să valorifice mai eficient resursele locale de care dispun, în spebial îh direcția dezvoltării unor activități industriale, agrare, de desfacere și aprovizionare, social-culturale. Consiliile comunale, investite cu atribuții mai largi și dispunînd de surse de venituri mai mari, ca urmare a dezvoltării economiei locale, precum și existența unor cadre cu pregătire și experiență corespunzătoare noilor sarcini, vor putea manevra fondurile bănești pentru înfăptuirea celor mai actuale sarcini izvorîte din ho- tărîrile luate de partid și de stat. Legătura organelor administrative comunale direct cu județul facilitează realizarea mult mai operativă a sarcinilor, distribuirea mai judi-

cioasă a fondurilor materiile și bănești și realizarea unor importante obiective economice și social-culturale pentru ca Satul, într-adevăr, să se bucure de beneficiile civilizației și progresului în societatea noastră socialistă. Dacă ar fi să ne referim numai la acțiunea de electrificare și argumentul tot e concludent; Deși din datele furnizate de Direcția regională de statistică rezultă că pînă la sfîrșltul anului 1967 a fist electrificat jumătate din numărul satelor existente, se poate afittna că' pro- cesul de electrificare este destul de rămas în urmă: energia electrică este utilizată de numai 22 la sută din gospodăriile raionului Tg; Neamț și de 28 la sută de către cele ale raionului Bacău. Fenomenul a fost generat și de faptul că â existat un număr foarte mare de comune, «instituite din cîteva sate, eu puțini locuitori, a căror putere economică era destul de scăzută. Acolo unde au existat comune puternice, cu sate compacte, lucrările de electrificare au costat mai puțin' și s-au făcut într-un timp mai scurt, In comuna Bodești. din raionul Piatra Neamț, de pildă, în urma sistematizării satelor, lucrările de electrificare s-au terminat, iar prețul de cost' s-a redus la jumătate față de cît fusese stabl lit.Văzînd harta celor două județe -Bacău și Neamț — cate urinează să la naștere din actuala regiune Bacău, aș propune, pentru repartizarea și mai echilibrată a localităților în limitele celor două județe, ca Filipeștii să treacă de la județul Neamț la județul Bacău. Aceasta tinînd seama de apropierea Șl, legăturile tradiționale, cît și de configurația geografică, care impune ca,. în viitor, să formeze o singurii- comună împreună cu Onișcani și Cîrligi, comune mici din apropieri, trecute în limitele județului Bacău, Se ridică în acest fel bucla artificială creată pe hartă. Am în vedete, totodată, faptul că șoseaua națională, care leagă orașul Bacău da comunele Onișcani și Cîrligi, trece prin Fiii pești.
Ștefan MARDARE
economist Io direcția regionalii 
de statistică Bacău 1

(Urmare din pag. I)Ne-am adresat tovarășului prof. Al. Roșea, directorul Institutului de psihologie al Academiei, cu rugămintea de a-și spune părerea.— „Principala problemă este aceea a prevenirii delincventei juvenile, în care scop una din măsuri ar fi extinderea sistemului caselor de copii pentru cuprinderea tuturor copiilor lipsiți de ocrotire familială. De asemenea, este necesar un corp de educatori cu pregătire adecvată pentru ducerea muncii educative atît în casele de copii cît și în institutele de educație corectivă. Se simte șl nevoia, în măsura posibilităților, a' unor oficii sau centre medico-psiho- logice și sociale (inclusiv în institutele de reeducare), care pe baza diagnozei ce o vor stabili, să indice măsurile cele mai adecvate și să urmărească eficiența măsurilor recoman-, date. Și, bineînțeles, specialiștii din unitățile de cercetare să cuprindă în planul lor cercetarea științifică a aspectelor inadaptării și delincventei juvenile, integrarea și reintegrarea socială a tineretului".Scriind rîndurile de față, gîndu- rile mi se îndreaptă din nou către acei dascăli care de ani de zile, cu răbdare și perseverență, se consacră formării cetățenești a unor tineri vitregiți de soartă. Nu e deloc ușor să începi anul școlar cu 35 de elevi într-o clasă și să constați că numărul lor se află într-o continuă fluctuație aproape pe tot parcursul anului ; să fii pus mereu în situația de a reîncepe una și aceeași lecție cu elevii proaspăt sosiți și repartizați în clasa respectivă. Nu e deloc ușor să predai, de exemplu, în clasa a Vl-a — unde, prin forța împrejurărilor, s-au adunat la un loc elevi de vîrste diferite — 13. 14, 15, 16 ani. Am ținut să subliniez asemenea stări tocmai pentru a reliefa o idee : cadrele didactice ale institutelor de reeducare au acumulat de-a lungul anilor o bogată experiență pedagogică. S-ar cuveni ca Institutul de științe pedagogice să găsească formele necesare pentru a studia această experiență, a o metamorfoza în generalizări științifice.Precum bine se știe, educatorul este omul care-și petrece mai tot timpul (sau ar trebui să și-l petreacă) lîngă minor. De el, de gradul său de cultură și civilizație, de noblețea conștiinței sale depinde vindecarea multor răni nevăzute din sufletul copilului. Conform normelor în vigoare, s-ar cuveni ca un educator să aibă în grijă 25 de elevi. Absența însă a unor cadre specializate a creat situația cînd unui educator îi revin

Cu 14 luni tn urmă, o masă rotun
dă organizată de redacție a dezbătut 
proiectul de ansamblu pentru Șo
seaua Colentina, unul din marile o- 
biective ale cincinalului privind sis
tematizarea Capitalei. Intre timp, 
proiectul a suferit modificări sub
stanțiale, a fost avizat și aprobat, a 
fost detaliat în fază de execuție, iar 
de curind s-a deschis șantieru!. 
Țintnd seama de diferitele sugestii 
șl idei care au fost formulate de că
tre cei ce au luat contact cu proiec
tul, de orientările date de conducerea 
superioară pentru dezvoltarea pro
iectării in domeniul arhitecturii și 
Construcțiilor, talentatul colectiv de 
proleotanțl din Institutul „Prolect- 
București" a reușit să realizeze un 
ansamblu armonios, bine integrat ca
drului in care el se desfășoară și uti- 
lizînd cu o inaltă eficiență atît tere
nul cit și investiția. In cele de mai 
Jos, participanții subliniază cîteva din 
principalele laturi pozitive ale solu
ției date :înfățișarea propusă a ansamblului rezultă — a declarat autorul proiectului, arh. P. Iliescu — din studiul unei zone ample, organizată în patru unități urbanistice de tip microralonal, a căror detaliere continuă în institutul nostru. In mod corespunzător, în desfășurarea de circa 
1 400 m a Șoselei Colentina — arteră centrală a zonei luate în atenție și principală legătură rutieră a Capitalei cu șoselele ce duc spre litoral, Dobrogea și Moldova — se pot dis
tinge mal multe porțiuni. Piața O- bor, unde problemele circulației vehiculare vor fi rezolvate într-o etapă viitoare prin realizarea unei intersecții denivelate, se definește ca un spațiu public cu. destinație în principal comercială. Halele Obor, puse în valoare, vor adăposti un modern supermagazin. Alături, într-un Scuar bogat plantat, se va amplasa

0 0 a bb a ași o sută de elevi. în asemenea condiții se mai poate pretinde o calitate în munca de educație ? Răspunsul e limpede. S-a ajuna aici din două motive : a) ușurătatea cu care unele hotărîri judecătorești au trecut și trec sarcina educării și reeducării unor minori care au greșit, de pe umerii părinților, pe umerii, uneori prea generoși, ai statului; b) nu a existat o grijă permanentă penttu formarea unor cadre de educatori

După 14 luni o nouă masă
rotundă

Au participat arhitecții Petre DERER, Petre ILIESCU, 
Nicolae KEPEȘ, Mircea STANCU, Constantin TEODORESCU

punct de vedere al indicelui de motorizare caută în prezent, după ce au trecut prin „era paralelipipedului", să revină, în arhitectură, la volume modelate la o scară mai apropiată de cea omenească. Și asta pur și simplu pentru a răspunde necesității o- mului de a se regăsi pe sine în mediul înconjurător, de a-și apropia cadrul de viață. Marea majoritate a „consumatorilor" de arhitectură se deplasează, totuși, cu viteza pietonului și acesta nu agrează urbanismul „cutiilor de chibrituri". Dacă am întreba, la întîmplare, cîțiva oameni de pe stradă, vă asigur că ei mi-ar da dreptate.un mare, complex de alimentație publică. Piața alimentară se va deplasa în spatele halelor, asigurînd în continuare o. bună deservire a întregii zone.La jumătatea traseului Șoselei Colentina se deschide o altă piață, mar- cînd limita dintre cele două perechi de microraioane. Aici vor figura un cinematograf, un complex comercial și de deservire și un amplu depozit-expoziție de mobilă, în locul actualei autobaze. Ia apropiere se vor construi o școală și un dispensar. O a treia piață încheie ansamblul, asigurînd legătura cu valea Colentl- nei, pe care urmează să se amenajeze importantele lacuri Plumbuita și Fundeni, în cadrul unei viitoare zone de agrement pentru locuitorii din nord-estul Bucureștiului. Cele trei piețe sînt dominate de blocuri- turn cu cîte 22 de etaje, în timp ce restul ansamblului este alcătuit din clădiri de locuit cu 11 nivele.— Unul din principalele merite ale proiectului, precizează arh. C. Teodo- rcscu, șef de sector la Institutul „Proiect"-București, este utilizarea eficientă a terenului, într-un mod mai net. mai categoric decît la alte

lucrări elaborate pînă în prezent. Ansamblul va cuprinde 7 754 de a- pârtamente, față de aproximativ 5 000 cîte ' erau prevăzute într-o primă variantă.
■N. Kepeș: Consider că lucrarea corespunde cerințelor temei care i-a stat la bază și anume de a realiza o pătrundere majoră în oraș, de a schimba aspectul actual al zonei, dîndu-i un caracter reprezentativ. Faptul că s-a urmărit cu mai multă acuitate raportul dintre ceea ce se demolează și ceea ce se realizează a, determinat o anumită evoluție a concepției generale. Deși încă nu se poate spune că avem de-a face cu o concepție nouă, rezolvarea de ansamblu este mai bună decît în altă parte.M. Stancu : Vă mărturisesc că și ca Imagine urbanistică ansamblul mă impresionează în mod plăout. Tratarea este mai degajată, mai apropiată de viziunea umană, semn că ne depărtăm de acea geometrie seacă, în- tîlnită în multe locuri.

Arhitectul un vizionar
stăpîn pe tehnică

Strada

SagShiiȘ::

I® ”

spațiu rezi
dențial sau magistrală 
de circulație ?

C. Teodorescu : Soluția noastră, acceptată în 1967, nu ar fi fost corespunzătoare în 1964. Pentru ca terenul să fie folosit rațional, a trebuit să treacă doi ani de studii și căutări. Ocuparea teritoriului, la început de 12—15 procente, a crescut azi la 20 de procente. Există parametri și date de temă care pentru proiec- tanți constituie elemente impuse, de care nu se poate să nu tină seama. Aici îmi pare că s-a ridicat problema viziunii orașului în general, desprinsă de asemenea parametri.M. Stancu : Tocmai asta trebuie să izbutim, să ne desprindem pentru moment de orice parametri.C. Teodorescu : Riscăm să ne depărtăm de realitățile obiective ale vieții.M. Stancu i Datele la care vă referiți sînt uneori prea rigid legate de necesități imediate, deci din punct de vedere istoric sînt în mare măsură subiective. Ați și arătat caracterul lor relativ, faptul că se înregistrează modificări destul de frecvente în structura lor.N. Kepeș : Eu aș da exemplul coeficientului de demolări. Cred că ar fi bine ca realizarea lui să se urmărească în linii generale, pe oraș sau chiar pe țară și nu în amănunt, la flecare bloc, cum se face de cele mai multe ori. Intrînd mai în detaliu, s-ar putea admite unele diferențieri, în funcție de condițiile specifice : ansamblurile ridicate pe terenuri libere, practic fără demolări, să se echilibreze cu zonele centrale, ne- cesitînd restructurări importante și unde ar trebui să se permită coeficienți mai mari. In acest fel o anumită temă, rezolvată astăzi, ar căpăta o mai mare valabilitate în timp.M. Stancu : Un mare defect al pro- . iectărli actuale este că temele nu în-' cearcă să prevadă viitorul. Or viitorul vine în întîmpinarea noastră cu o asemenea impetuozitate îneît el face, practic, parte integrantă din realitatea înconjurătoare, este una din datele esențiale ale ei. Adevăratul arhitect trebuie să fie un vizionar. Consider că am fi putut purta o discuție de pe o asemenea poziție dacă, alături de soluția aprobată, ar. fi fost prezentată aici o variantă, în

Ansamblul Colentina, așa cum se va vedea din pia|a Obor

tru că a venit vorba de ele, aș vrea să mai semnalez una... Dacă un „condamnat", după șase luni, se dovedește a fi un copil bun, el nu poate fi trimis acasă cu cuvintele : „Băiete. te du la ai tăi! Să fii în continuare așa cum ai fost și aici. Hai, părinții au și venit să te ia", căci nu îngăduie legea. Numai după un an cumințenia minorului respectiv, poate fi adusă în discuția justi
ției. Dosarul acestuia va fi pus din

minorului infractor.

CONDIȚIILE

nou pe rol, iar împricinatul, cu pază după dînsul, va fi purtat pe la tribunale... Nu Se pot oare găsi formule juridice mai operative ?
specializați pe profilul institutelor și în raport cu nevoile reale ale acestora.

REEDUCĂRI

Dosare și anomalii„Lucrezi cu o clasă — îmi mărturisea un profesor — izbutești, după un timp, să-ți apropii elevii.. I-ăi disciplinat. Te ascultă cu atenție. Le aprinzi în suflet dragostea de învățătură, Cînd, deodată, te pomenești în clasă cu unul hou... Nu-i un delincvent, ci un debil mintal... Se vede, vorba aceea, cu ochiul liber, mimai instanța n-a observat. Si pînă sări, clarifici situația, te pomenești că îți dă peste cap tot ce ai Clădit în Clasă cu multă trudă". ' . ..Mă veți întreba : „De ce un ăse- • menea copil nu este trimis imediat la o școală specială a- Ministerului Sănătății sau a Ministerului Invățămîntului ?“ „Nu e chiar atît de simplu", vă voi răspunde. Se va purta mai întîi o (tipică și penibilă corespondență, se..va cere rejudecarea procesului. într-un cu- vînt, este necesară o nouă hotărîre judecătorească... Sîntem, fără îndoială, în fața unei anomalii. $1 pen-

Dar pe lingă scrisori
de mulțumire...Răsfoiesc scrisori adresate institutelor, profesorilor și maiștrilor.

„Despre mine vă pot comunica 
numai lucruri foarte bune. Sînt sa
lariatul uzinei „1 Mai" din Ploiești 
(...) Am salariu mulțumitor, pînă în 
prezent nu mi s-a reproșat nimic". 
(Radu O.).

„Țov. profesor, nici nu știu cum 
Să vă mulțumesc, pentru faptul că 
m-ați ajutat să deosebesc fără prea 
multă osteneală binele de rău". 
(Anghel N.).Scrisori emoționante. Ele reprezintă, printre altele, arhiva de aur a institutelor de reeducare. Cele cîteva școli profesionale care funcționează paralel cu cele de învăță- mînt general reprezintă un mijloc 
pe rit de verificat, pe atît de eficace

de reeducare aO meserie și. mai cu seamă, una bine însușită, îi dă celui în cauză un echilibru deplin. El ajunge cu timpul să descopere că mîinile sale, pînă nu de mult apte să buzunâ- rească sau să spargă lacăte, știu să făurească bunuri folositoare semenilor. Va mai descoperi că poate trăi din produsul muncii sale, ceea ce îl va asigura și un loc, nu lipsit de însemnătate. în marele angrenaj social. Nu se putea, deci, să nu ne intereseze îndeaproape unele aspecte legate de activitatea școlilor profesionale din cadrul institutelor. Unui maistru, cu ani mulțl de experiență cu minorii, i-am pus următoarea întrebare :— Strungarul pregătit de dumneavoastră se va descurca ușor printre strungurile, hai să zicem, ale uzinelor „Tractorul" ?— Și da și nu, mi s-a răspuns. Da, pentru că strungul, oricît de diferit ar fi el, are, totuși, foarte multe puncte comune. Nu, pentru că elevii noștri nu realizează practica în aceleași condiții cu elevii Scolii profesionale patronate de uzinele „Tractorul".— De ce ?— Legea nu îngăduie scoaterea elevilor din institut.Deci, iarăși o anomalie. „Nu pot fi scoși la practică". Pe bună dreptate, ne putem întreba : „Atunci de ce îl mai învățăm meseria în școli profesionale, dacă nu le putem asigura perioada de practică în condiții normale ?“ Iar practica nu înseamnă doar un simplu contact mecanic cu un strung universal oarecare, ci și un contact nemijlocit cu o realitate socială în care minorului, într-un viitor dat să trăiască.„De ce, m-am profesionale din de reeducare'n-ar portul pregătirii de viitori muncitori calificați, patronate de către o mare întreprindere N-aș vrea să fiu înțeles greșit, nu preconizez scoaterea școlilor profesionale de sub tutela statornicită de lege, ci de a le ridica Ia nivelul celorlalte școli profesionale din țâră. De ce nu s-ar propune unor mari uzine să patroneze școlile profesionale ale institutelor de reeducare ? Deși a- vantajele unei asemenea colaborări sînt destul de evidente pentru ambele părți, aș vrea să relev două dintre ele. întreprinderea solicitată să patroneze una din școli va capta un nou izvor de cadre calificate. Elevilor li se va deschide, astfel, perspectiva concretă a viitorului loc de muncă. Pentru a realiza însă cu succes o asemenea colaborare creatoare, se cer înfrînte prejudecăți, înlăturată o anumită inerție.

apropiat, îi va fiîntrebat, școlile cadrul institutelor fi și ele, sub ra-

Printre temele largi cuprinse în discuție, un loc important I-a ocupat analiza conceptului de stradă, întru- 
cit ansamblul Colentina se derulează de-a lungul unei asemenea artere cu profil funcțional complex. Pentru cine construim străzile noastre ? Pentru automobilist sau pentru pieton ? Pentru locatar sau pentru trecător? Este posibil să satisfacem simultan toate exigențele ? Dacă nu. cine are primatul ?P. Derer : în general, mă îndoiesc de reușita conceperii unei artere majore de circulație, îmbrăcate în locuințe. îmi dau seama că, în momentul de față, o asemenea soluționare este fortuită, dar consider că relațiile și mai ales servitutile generate de circulația stradală nu pot să nu diminueze confortul locuințelor învecinate. Desigur, oamenii se obișnuiesc și cu zgomotul tramvaiului, dar există repercusiuni ireversibile.N. Kepeș : Eu nu sînt adeptul o- rașelor-grădină și nu pot fi de acord cu ideea de a risipi, teren prin pre- , și .dîipCă pdăere?earime^Uestebo greșeală i?ca pe artere mari de penetrație să punem în contact direct circulația cu locuințele. Retragerile de 10—20 de metri nu rezolvă problema.Trebuie să arătăm că autorii au încercat să rezolve, în limitele posibilităților, atenuarea zgomotului produs de circulație. Compunerea unor incinte mai liniștite, denivelarea străzii față de partere, plantația bogată ce pătrunde în lungul șoselei sînt - dovezi ale preocupării pentru confortul sonor al locuințelor. Dar arhitectura străzii mai ridică și alte probleme, cum ar fi aceea a ambiantei realizate la nivelul trecătorului, a animației pe care o poate asigura cadrul construit.

M. Stancu : Din punctul de vedere aL ambianței, faptul că majoritatea blocurilor care flanchează strada au locuințe la parter nu cred să fie foarte nimerit. Un. asemenea sistem nu poate genera decît imagini aride, neatrăgătoare și exemplul anumitor porțiuni de pe Magistrala Nord-Sud este concludent în acest sens. Eu personal aș fi preferat ca spatiile comerciale grupate acum în complexe de sine stătătoare să fi fost distribuite la parterul blocurilor de locuit, ceea ce ar fi asigurat un interes sporit pentru parcurgerea străzii.C. Teodorescu : Am fi dorit și noi să avem parterele ocupate cu magazine, dar ar fi o utopie să credem că le putem presăra de la un capăt la altul al șoselei Colentina. Strădania noastră de a realiza fronturi de stradă mai animate se irosește adeseori din lipsă de elemente tematice care să dea o destinație spatiilor de la parterele sau din edificiile pe care le-am dori mai reprezentative. Să vă dau un exemplu concret : cu ocazia studiilor întreprinse, în ipoteza că s-ar deschide o magistrală est- vest, am organizat o largă anchetă pentru detectarea unor comenzi. Am trimis formulare la absolut toate ministerele și departamentele, iar răspunsul a fost că pentru următorii ani nu sînt în perspectivă nici un fel de investiții care s-ar putea amplasa în zona propusă. Cu alte cuvinte, nu am putut găsi alte obiecte cu care să mobilăm strada decît locuințele și dotările necesare respectivilor locatari.N. Kepeș : Aici se ascunde o anumită contradicție. In orașele istori-' 
ceșt.e constituite, locuințele alcătuiesc cadrul neutru din care se detașează edificiile reprezentative. Noi încercăm să compunem ansambluri monumentale folosind elementul modest și strict functional al locuinței. Pornind de la o asemenea ipoteză, forțăm lucrurile și, pentru a obține o expresie plastică convenabilă, facem concesii în dauna confortului.

M. Stancu: O greșeală similară îmi pare a fi utilizarea aproape exclusivă a suprafețelor verticale mari, tranșante, mult dincolo de scara u- mană, în asemenea măsură îneît o- mul nu se regăsește, pierde puterea de cuprindere a raporturilor. Asemenea paralelipipede uriașe sînt — poate — mai eficiente din punct de vedere strict material, dar nu putem să ne mărginim la atît. Sînt convins că ansamblul ar fi avut de cîștigat dacă volumele ar fi fost nuanțate, modelate, diferențiate.
C. Teodorescu : Ideea de fragmentare nu poate fi reprezentativă pentru contemporaneitate. Vechile străzi, parcurse la pas sau cel mult cu trăsura, defilau prin fața ochilor cu viteze de 5—li) km pe oră. La viteza de 60 km pe oră a automobilului, ritmul nu mai poate fi același. Pentru a îngădui o percepere corespunzătoare a volumelor, dimensiunile lor trebuie să crească, să se amplifice.
M. Stancu : In această privință nu vă dau dreptate. Țări evoluate din

cretizat în cîteva blocuri cu 50 de etaje ; așa am fi putut să le comparăm avantajele și dezavantajele.C. Teodorescu : Un bloc cu 50 de etaje se realizează greu. Dificultățile de ordin tehnic pot fi prohibitive.M. Stancu : S-ar putea, cel puțin, încerca ca fiecare dintre blocurile pe care le-ați prevăzut în proiect să fie dat unui alt arhitect să le soluționeze în detaliu. Prin concurs sau pe altă cale potrivită. Să vedem ce rezultă.C. Teodorescu : Da, numai că tema Include atîtea date fixe, îneît rezolvările nu pot să difere semnificativ. Autorii ar trebui să folosească seturile de cofraje spațiale aflate în dotarea constructorului, să se încadreze în prețul plafon, să le amplaseze astfel îneît să nu ceară demolări suplimentare și să contracteze execuția cu Direcția generală de constructii- montaj, care este unicul constructor de locuințe pentru întreaga Capitală la această oră.M. Stancu : Asta înseamnă că vom rămîne cu toții niște rutinati ?N. Kepeș : Probabil că nu. Dar, în condițiile în care fiecare element ce iese din șablon creează dificultăți de execuție, este necesar ca arhitecții noștri să deyină luptători intransigenți pentru promovarea noului. Cofrajele spațiale nu sînt un impediment dacă le știm stăpîni, după cum industrializarea în general nu înseamnă șablonizare decît pentru cel care nu o poate utiliza în folosul creației.M. Stancu : întrebarea e dacă tehnica este cea care ne servește pe noi sau invers ?C. Teodorescu : După mine. între tehnică si creația arhitecturală trebuie să existe o perfectă egalitate.M. Stancu : Eu cred că trebuie să fim stăpînii tehnicii.C. Teodorescu: Dacă n-o folosim pentru a exprima capacitatea care-i este proprie, se poate întoarce împotriva noastră ; să reținem maximum din ceea ce ne poate da.N. Kepeș : Totuși, o putem modela după cerințele noastre. Esențialul rămîne, după cum spuneam, să cunoaștem posibilitățile tehnicii și să ne impunem cu consecventă punctul de ^vedere. Acest deziderat se poate însă împlini numai în măsura în care, prin instruirea căpătată în cursul pregătirii superioare, prin e- ducarea Și, autoeducarea sa, arhitectul va deveni un tip de profesionist combatant, activ, stăpîn pe domeniile meseriei și însuflețit de o inepuizabilă convingere interioară îh țelul pe care îl slujește.Rezultă, din discuțiile purtate că proiectantul nu poate să rămînă un simplu executant al unor teme venite din afară. El trebuie să intervină încă pe parcursul elaborării temei, să-și afirme cu tărie și să-sl susțină punctul de vedere. Pe de altă parte, referitor la proiectul ansamblului Colentina, se poate afirma că strădania colectivului de autori a fost fructuoasă, că rezultatele el se înscriu printre cele mai bune realizări de acest fel din ultimul timn. Reține atenția o ciudată distincție în aprecierea parametrilor ficși de proiectare, legați de necesitățile etapei i în timn ce arhitectul-autor îi consideră obiectivi și încearcă să subordoneze acestor parametri legile generale ale arhitecturii și urbanismului. arhitectul-critio îi socotește relativi și se conduce în judecățile sal® numai după aceste legi generale. Considerăm că schimbul de opinii, discuțiile tot mai numeroase ce se poartă își dovedesc cu adevărat eficacitatea numai în măsura în care e’n r*>usese să anropîe cele două poziții la care ne-am referit.
arh. Gh. SĂSARMAN ]
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inițiativa colectivelor 

a dinamizat creșterea 
eficienței economice

Uneori, din capul locului, alteori în cursul discuțiilor, o idee anume a fost subliniată cu insistentă de către cadrele din întreprinderile industriale unde am fost: măsurile supuse experimentării, prin conținutul lor, prin drepturile și competentele lărgite acordate, au stimulat desfășurarea largă a inițiativei colectivelor de întreprinderi pentru valorificarea marilor rezerve interne e- xistcnte, au oferit un cadru propice pentru rezolvarea operativă și, în același timp competentă a problemelor majore de care depinde în mod hotărîtor sporirea eficienței activității lor economice. „Este poate cel mai însemnat cîș- tlg din întreaga acțiune de experimentare" — remarca dr. ing. Tănase Volintiru, directorul general al uzinei „Danubiana" din Capitală.Intr-adevăr, acțiunea de experimentare a dat un puternic impuls inițiativei și răspunderii colectivelor de întreprinderi pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, pentru folosirea cit mai eficientă a potențialului tehnic și u- man și, în general, a fondurilor cu care sînt dotate unitățile economice. „Probleme dificile, care pînă nu de mult ne-au pricinuit serioase neajunsuri în ce privește calitatea anvelopelor sau costurile producției în general, au fost rezolvate în perioada experimentării din propria inițiativă a u- nor ingineri, maiștri sau muncitori" — a adăugat directorul general al „Da- nubianei". Am reținut cî- teva exemple : stabilirea u- nui proces tehnologic optim pentru aderenta metalului cu cauciucul, construirea de anvelope din cord vis- coză și cord nylon cu un număr redus de pliuri, înlocuirea uscătorului de pe- leți cu un transportor vi- brator-uscător care reduce numărul de întreruperi accidentale cu circa 50 la sută. Altă lucrare, executată de un inginer, un maistru și un colectiv de mun- ■>!tori, se referă la mecanizarea finisării în flux a anvelopelor. Pentru a se da o folosire cît mai eficientă fondurilor valutare destinate importurilor, inginerii Valentin Popescu și Virgil Iacob au înaintat conducerii uzinei propunerea prin care s-au oferit să execute în întreprindere mașinile de preasâmblare și numeroase- elemente de automatizare, de schimb, care înainte erau procurate din import. Propunerea s-a și aplicat.La fabrica de tricotaje „Moldova“-Iași, pe baza propunerilor venite din secții s-au mărit zonele de lucru la mașini : în secția de tricotat s-a extins zona de lucru a unei muncitoare de la 2 la 3 mașini, iar la bobinat de la 15 la 20 de fuse, sau chiar 20—25 de fuse, în funcție de grosimea firului. O atare măsură a determinat utilizarea mai bună a timpului de lucru al muncitorilor, o creștere substanțială a productivității muncii și, deci, a producției. Inițiativa conducerii întreprinderii, de a se introduce salarizarea lucrătorilor din secția tricotat după calitatea produselor, s-a soldat, de asemenea. cu bune rezultate economice : creșterea indicelui de calitate cu peste 4 la sută și sporirea simțitoare a producției de tricotaje în general, în condițiile reducerii consumurilor specifice de materii prime. Numai în trimestrul III a- nul trecut s-au economisit 1 500 kg tricot. Prin întreg ansamblul de măsuri luate, începînd de la 1 iulie 1967. cînd a început experimentarea, colectivul întreprinderii ieșene a reușit să producă în plus, peste capacitatea proiectată a fabricii, aproximativ 375 000 bucăți tricotaje.Cu pregnantă se cuvine să subliniem că acordarea unei mobilități sporite și a unei autonomii funcționale mai largi în îndeplinirea sarcinilor de plan a sporit inițiativa întreprinderilor

în stabilirea detaliilor planului propriu în concordanță cu realitățile și condițiile specifice fiecărei u- nități, pe de o parte, cît și în adaptarea programului de producție Ia cerințele reale ale beneficiarilor interni și externi, pe de altă parte. „Observînd că beneficiarii interni ne solicită un volum tot mai mare de articole pentru noii năs- cuți și copii, cît și anumite sortimente de lenjerie pentru adulți — ne spunea ing. Nadia Lămășanu, directoarea fabricii de tricotaje „Moldova" Iași — în semestrul II 1967 am orientat cu precădere producția spre satisfacerea acestor nevoi ale populației. în momentul de față, peste 60 la sută din volumul fabricației o deține această gamă de produse". Sincronizîndu-și planul potrivit noilor cerințe ale comerțului, iden- tificînd noi rezerve de capacități de producție, întreprinderea și-a îndeplinit și depășit unul din indicatorii principali : „livrări la fondul pieței".Promptă a fost inițiativa conducerilor de întreprinderi și în ce privește adaptarea detaliilor planului la solicitările pieței externe. Numai în semestrul II al anului trecut, la cererea beneficiarilor externi, uzina „Danubiana" a asimilat în fabricație 10 noi profile de anvelope. Depășirea sarcinii de export cu aproape 30 la sută a adus economiei naționale importante fonduri valutare. $1 alte întreprinderi aflate în experimentare au depășit planul la producția destinată exportului. întreaga depășire a planului pe 1967 la acest indicator de către u- zinele „Electroputere" Craiova, în valoare de aproape 9 milioane lei valută, a fost obținută în semestrul al doilea. Cu 46,54 la sută în trimestrul III și 53,48 la sută în ultimul trimestru al anului trecut a depășit sarcinile de export și uzina „Republica" din Capitală.Se poate spune că nu e- xlstă un domeniu de activitate în care inițiativa și competența colectivelor să nu-și fi spus cuvîntul, să nu fi contribuit la punerea în valoare a însemnate rezerve interne. Afirmația este susținută în primul rînd de rezultatele net superioare obținute în perioada de experimentare — semestrul II 1967 — în raport cu cele din semestrul I al aceluiași an. La uzinele ; „Electroputere“-Craiova. în semestrul TI al anului trecut depășirea planului la producția marfă vîndută si încasată a fost cu 36 la sută mai mare decît cea realizată tot aici în primul semestru. Depășirea planului. împreună cu diminuarea în același răstimp a cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă vîndută și încasată cu 6 lei, a determinat realizarea unui important volum de beneficii suplimentare, măsurînd peste 12 milioane lei. Sporurile peste plan înregistrate anul trecut la producția marfă vîndută și încasată, de mai bine de 4 milioane de lei. iar la beneficii din efortul propriu de peste 1.2 milioane lei. au fost realizate la fabrica de tricotaje „Moldova“-Tasi numai în semestrul II 1967. Fără a mai apela la cifre, amintim doar că rezultate la fel de bune au obținut și colectivele de la uzinele „Danubiana" și „Republica" din București. Combinatul chimic din Făgăraș. întreprinderea de pielărie și încălțăminte „Clujana" — Cluj.Sintetizînd sensul acestor cifre, se poate afirma cu certitudine că experimentarea măsurilor amintite, puternic influențată de acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii, a lărgit cîmnul de manifestare a inițiativei și capacității creatoare a colectivelor din aceste unități. a determinat fructificarea a importante rezerve interne, ceea ce a dinamizat creșterea eficienței activității economice.
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cut, depinde, în cea mai mare parte, de posibilitățile de lucru ale constructorului". Nicolae Andreescu, șeful serviciului contabilitate de la „Republica" : „La întreprinderile unde livrarea la fondul pieței nu constituie o sarcină de plan substanțială — uzina noastră deține doar 0,14 la sută din valoarea producției — socotesc că nu trebuie considerată indicator de plan".Desigur. în privința sfe-

rei de cuprindere a unuia sau altuia dintre indicatorii urmăriți în perioada de experimentare, a fundamentării lor, pot exista și alte opinii. Incontestabil este faptul că ei au orientat colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni spre o activitate plină de inițiativă și utilă întregii societăți, caracterizată prin rezultatele superioare obținute în creșterea eficienței economice.
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După cum se știe, între- nderilor aflate în expe- entare li s-au stabilit număr mai restrîns de atori ca sarcini obli- ii de la organul cen- - și anume : produc- irfă vîndută și înca- ’vrări pentru fondul ivrări pentru export, ’ investițiilor și cel grațiilor capitale, 'tal de salarii, pro- ea muncii și chel- axime la 1 000 de ție-marfă vîndu- \sată. „Chiar și minare fugară a

conținutului acestor indicatori — aprecia tov, ing. Alexandru Heinrich, directorul general al uzinelor „Electroputere" Craiova — se poate remarca că ei vizează acele laturi ale activității economice care, prin natura lor. asigură o corespondență între activitatea întreprinderii și interesele generale ale economiei în ansamblul ei".Din discuția cu specialiștii uzinei craiovene asupra sistemului de indicatori, am reținut că stabilirea indicatorului „produc-
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prinderi, cum ar fi de e- xemplu stabilirea structurii organizatorice interne, care se aprobă de director potrivit nevoilor reale ale producției, au fost exercitate intens și cu deplin succes. Nu insistăm asupra u- nui caz anume. Facem doar o succintă enumerare de exemple din întreprinderile unde am făcut investigația. La uzina „Republica" s-au comasat secția „laminor 6“ cu secția „filetaj", secția „laminor 3“ cu secția „tras la rece", s-au centralizat întreținerile și reparațiile mecanice în cadrul serviciului mecanic-șef, prelu- îndu-se aceste sarcini de la serviciul producție, s-a centralizat postcalculul din secțiile productive în cadrul serviciului contabilitate. Prin redistribuirea posturilor din alte servicii a fost înființat biroul de cercetare și organizare științifică a producției și

muncii. Danubiana",prin comasarea a două și trei servicii într-unul gur, s-a simplificat schema organizatorică zinei, eliberîndu-se munca administrativă important efectiv de ingineri și tehnicieni care au trecut să lucreze potrivit calificării pe care o dețin. Uzina „Electroputere"' CraiOva, dimpotrivă, pînă nu de mult a resimțit lipsa ■ unor verigi în structura organizatorică. Cu prilejul experimentării, conducerea întreprinderii a dispus înființarea unui serviciu de dezvoltare, profilat pe latura economică a lucrărilor de investiții de mare anvergură.Sînt demne de relevat și efectele pozitive pe care le-a generat aplicarea u- nor măsuri privind îmbunătățirea condițiilor de finanțare și creditare a întreprinderilor. Mobilitatea sporită, stimulată prin înlăturarea tutelei mărunte în ce privește controlul utilizării mijloacelor circulante pe fiecare e- lement în parte, a creat — după cum ni s-a spus în întreprinderi — posibilități mai elastice de folosire și gospodărire a mijloacelor circulante alocate global de Ia buget și a creditelor bancare, în raport de condițiile impuse de realizarea ritmică a planului. în acest context favorabil, conducerea uzinei „Danubiana", bunăoară, a diminuat stocurile la unele mașini și piese de schimb, mărind corespunzător pe cele care se refereau la a- numite materii prime importate. Pe această bază, în afară de faptul că întreprinderile au avut posibilitatea să se „miște" mult mai lejer în cadrul mijloacelor circulante alocate, ele și-au sporit și eficienta economică. lichidînd imobilizările existente mai ales în stocuri supranormative. Dacă în semestrul I 1967, uzina „Republica" a avut înregistrate aproape 17 milioane lei împrumuturi restante, pentru care a plătit dobînzi penalizatoare în valoare de 325 000 lei, în a doua parte a anului rubricile rezervate acestora au rămas... imaculate. Cu alte cuvinte, întreprinderile și-au gospodărit mijloacele circulante așa cum au dictat nevoile producției.

ția marfă vîndută și încasată" ce înlocuiește pe alții doi — „producția globală" și „producția marfă" care, la nevoie, se pot deduce, sub aspect valoric, din evidențele ce prin conținutul lor convergent urmăresc realizarea producției marfă vîndută și încasată — a impus o planificare și o programare judicioasă a sarcinilor, delimitînd mai clar răspunderea fiecărui serviciu și a fiecărei secții din uzină în îndeplinirea ritmică a acestui indicator, în consecință, s-a apreciat ca realizarea indicatorului producție marfă vîndută și încasată să fie urmărită și în viitor.în alte unități industriale primindu-se obligatorie de salarii, ca sarcină fondul total conducerile întreprinderilor au putut să folosească mai judicios potențialul uman în raport cu necesitățile reale ale sarcinilor de plan. Schimbările intervenite în acest domeniu apar și mai pregnant în evidentă dacă le raportăm la o situație anterioară : chiar dacă un conducător de întreprindere constata anumite neconeor- danțe în structura salaria- tilor. el nu putea să o modifice întrucît era îngrădit prin anumite detalii fixate de la centru. Or. acordîndu-li-se competente sporite, conducerile de întreprinderi n-au mai fost încorsetate de o schemă rigidă. în virtutea acestor drepturi, conducerea Combinatului chimic Făgăraș a luat măsura de a spori numărul maiștrilor în unele secții. întrucît activitatea de organizare si supraveghere a producției reclama insistent acest lucru. Consemnăm si un alt aspect, ce a intervenit, în această privință. în combinat. Dacă în trecut, fiecare sarcină de plan suplimentară era în-

soțita ducerilor de secții pentru sporirea numărului de sa- lariați șl a fondului de salarii aferent, în lunile de experimentare asemenea fenomene nu s-au mai petrecut.De aprecieri favorabile s-au bucurat și alți indicatori. Am reținut însă că a- supra unora dintre ei părerile sînt împărțite. Bunăoară, tov. George Niță, contabil-șef la uzina „Republica", susține că, deși indicatorul „producției marfă vîndută și încasată", precum și indicatorul „cheltuieli maxime la 1 000 Iei producție marfă vîndută și încasată" au stimulat simțitor obținerea unor realizări superioare, ei nu reflectă în totalitate efortul depus de colectivele întreprinderilor în perioada raportată, rezultatele fiind influențate și de stocurile și soldurile produselor din depozit fabricate în perioadele anterioare, cît și de cauze exterioare (circuitul bancar, transporturile). în locul acestor indicatori, el optează pentru producția 
marfă livrată Ia magazie si 
cheltuielile maxime la 1 000 
Iei producție marfă, motivînd șl prin aceea că la producția marfă vîndută și încasată — datorită influenței stocurilor, calculele valorice fiind globale — se pierde posibilitatea individualizării și stabilirii influentelor pe produs, în cazul unităților cu diversitate mare de produse.Pornindu-se de la același deziderat, ca ihdicatorii de plan să caracterizeze cît mai exact principalele laturi ale activității întreprinderilor, au fost emise și alte păreri. Mai multe cadre de conducere din u- nitățile unde am fost opinează să fie introdus Indi
catorul „beneficiu**, care

definește în mod sintetic rezultatele activității eco- nomico-financiare a întreprinderii.S-au scos consecințele le va avea indicatorului 
netă", pentru a măsura mai exact eforturile întreprinderilor și aportul acestora la creșterea venitului național. El ar juca un rol important si în stabilirea mai precisă a conținutului altor indicatori.— Considerăm că în actualul stadiu de dezvoltare a economiei noastre — a- preciază directorul general de la „Electroputere" — se impune tot mai pregnant fundamentarea fondului de salariu și a productivității muncii pe baza unui indicator care să oglindească cît mai just, cît mai deplin, efortul depus pentru crearea bunurilor materiale. După opinia noastră, acest rol ar putea să fie îndeplinit de indicatorul „producția netă", întrucît producția globală este influențată de o serie de factori subiectivi (gradul de integrare a producției, structura ei, nivelul de preturi etc.) care o deformează și ca atare, acest indicator nu măsoară exact munca socială depusă în fiecare întreprindere.Tot în legătură cu indicatorii de plan, am reținut și alte puncte de vedere, 
Costică Ioniță, șeful serviciului plan al uzinelor „Electroputere" Craiova : „Indicatorul „volumul investițiilor și reparațiilor capitale" nu este concludent șl existența lui nu mobilizează suficient întreprinderile industriale. Realizarea sau nerealizarea a- cestui indicator, așa cum se desprinde din practica uzinei noastre în perioada de experimentare care a tre-

în evidență și favorabile ce introducerea 
„producția

Concomitent cu stabilirea unui număr relativ restrîns de indicatori și cît mai sintetici, care a concentrat atenția colectivelor din unitățile industriale a- supra laturilor esențiale ale activității economice, în cadrul experimentării li s-au atribuit conducerilor de întreprinderi drepturi și competente substanțiale lărgite. Este suficient să urmărim țum și-au exercitat aceste atribuții și competențe lărgite conducerile întreprinderilor, pentru a avea dovada incontestabilă a avantajelor pe oferit.Din discuțiile cursul anchetei,prins cît de binevenită a fost măsura supusă experimentării de a se acorda drepturi mai largi în ce privește utilizarea fondului de salarii, în raport cu nevoile și condițiile reale impuse de ^desfășurarea activității productive. Faptele demonstrează că aceasta nu a dus la creșterea numărului de salariați, ci, în general, la reducerea acestuia, la o mai rațională repartizare a cadrelor de muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari pe principalele compartimente și trepte ierarhice ale întreprinderii.Din acest punct de vedere, cu multă operativitate și discernămînt s-a acționat, bunăoară, la uzinele „Electroputere" Craiova. Numai în semestrul al IT-lea din anul trecut, pe baza studiilor și analizelor fără gradului de o- ■forieiAde muncă sectoarele- de farbricatie. s-a redus numărul muncitorilor auxiliari cu 132 oameni, care au fost trecuți în activitatea de bază, în principal Ia fabrica de aparataj ; s-a reușit, pe această cale, să se recupereze pînă la sfîrșitul a- nului aproape în întregime rămînerile în urmă înregistrate la această fabrică în primul semestru.Cu multă vigoare și-a e- xercitat drepturile și competențele noi și conducerea uzinei „Danubiana". După ce a „operat" importante schimbări în structura organizatorică a întreprinderii. conducerea a dispus trecerea în munca de cercetare a unui număr de ingineri din secții, activitatea de fabricație rămînînd să se desfășoare exclusiv sub conducerea maiștrilor. Am reținut și o observație critică, formulată de directoarea fabricii ieșene : „în cadrul competentelor lărgite privind utilizarea fondului de salariu, conducătorilor de întreprinderi le este îngrădit dreptul de a avansa în funcție, înainte de limita de vechime, unele cadre tinere cu pregătire superioară care își dovedesc din plin pregătirea și priceperea organizatorică. Considerăm aceasta drept o barieră artificială, așa cum de altfel este si aceea de a nu putea să acordăm șefilor de secții salarii egale cu cele ale șefilor de serviciu".Și alte competențe acordate conducerilor de între-

I'--' ' ■' I iz<Explicarea rezultatelor superioare obținute în creșterea producției și a productivității muncii, a a- cumulărllor bănești — în- tr-un cuvînt dinamizarea activității economice în u- nitățile industriale aflate in experimentare — nu ar fi completă, dacă nu am a- minti și despre posibilitățile lărgite de care au dispus conducerile acestora pentru stimularea materială a lucrătorilor care au a- vut o contribuție însemnată la realizarea planului și. în special, la sporirea beneficiilor. Măsurile supuse experimentării, în acest sens, au contribuit la perfecționarea mecanismului de cointeresare materială, îm- binînd interesele întreprinderilor și ale colectivelor de salariați cu interesele majore ale dezvoltării economiei naționale.Se știe că un criteriu important de cointeresare a colectivelor de întreprinderi l-a constituit reducerea peste plan, pe baza e- fortului propriu, a cheltuielilor maxime la 1 000 lei producția marfă vîndută și încasată. Nu am întîlnit nici chiar o singură întreprindere unde nivelul acestui indicator de plan să nu fi fost simțitor ameliorat în perioada experimentării, e- fectul regăsindu-se în volumele tot mai mari de beneficii suplimentare obținute. în lumina prevederilor hotărîrii. colectivul fabricii „Moldova" Iași a fost recompensat cu peste 215 000

lei, importante alte sume urmînd să-i fie acordate după definitivarea bilanțului pe anul 1967, Pînă la sfîrșitul lunii decembrie a- nul trecut, unui mare număr de muncitori, ingineri și tehnicieni ai uzinei „Danubiana", care au contribuit la reducerea suplimentară a cheltuielilor de producție, li s-au acordat premii în valoare de peste 500 000 lei. Trebuie remarcat faptul că în această întreprindere au fost folosite cu deplin succes pîrghiile cointeresării materiale pentru creșterea calității producției și diminuarea rebuturilor și deșeurilor. Astfel s-a ajuns ca rebutul, de pildă, să scadă de la 1.2 la sută la numai 0.2— 0.25 la sută în ultimele luni ale anului trecut. Muncitorii și maiștrii care au condiționat acest rezultat au fost răsplătiți, numai în intervalul iulie-octombrie. cu aproape 40 000 de lei.Deși în cele mai din întreprinderile am fost, noua formă interesare materialăriguros aplicată, am întîl- nit și cazul — uzina „Electroputere" Craiova — unde aceasta nu a fost încă utilizată. Din lipsa unor criterii cît mai realiste și simple pentru aprecierea efortului propriu al întreprin- derii în obținerea beneficiilor suplimentare, organele financiare-bancare manifestă o mare reținere în stabilirea fondurilor pentru premierea celor

care au contribuit la reducerea peste prevederile planului a cheltuielilor de producție. Este o problemă căreia organele financiare-bancare, împreună cu ministerul de resort, trebuie să-i găsească o grabnică rezolvare.O largă aplicare a avut în întreprinderile aflate în experimentare și premierea excepțională în cursul anului din fondul de 1 la sută din totalul fondului de salarii. Din acest fond au fost stimulate operativ realizările deosebite ale unor muncitori, ingineri, maiștri. La uzina „Danubiana" s-a pus la un anumit moment problema schimbării roto- rilor de la un malaxor, o- perație destul de complicată care, obișnuit, dura 5—6 zile. Conducerea uzinei a chemat colectivul care urma să execute lucrarea, ce- rîndu-i să găsească o soluție care să nu prejudicieze buna desfășurare a producției, nioasă durata nuat la . evitîndu-se totodată deteriorarea danturii pinioane- lor. în plus s-a economisit și o cantitate de 700 kg de ulei. Pentru promptitudinea și calitatea lucrării respective, echipa a fost premiată din fondul amintit cu peste 8 000 de lei. Circa 160 00) de lei a acordat și conducerea uzinei „Republica", din fondul special de 1 la sută, muncitorilor și personalului tehnic-administrativ care în cursul semestrului II anul trecut au obtinut rezultate excepționale.în perioada experimentării, întreprinderile sînt stimulate material și pen- trn depășirea planului la producția destinată exportului. După aprecierea conducerii uzinei „Danubiana", pentru producția suplimentară livrată la export întreprinderea va primi, în urma calculării drepturilor ce i se cuvin, peste un milion lei valută. Acest fond urmează să fie folosit în proporție de 60 la sută pentru importuri suplimentare necesare producției sau investițiilor, iar restul de 40 la sută pentru premierea salariaților care au contribuit la depășirea planului de producție si la realizarea, pe a- ceastă bază, a exportului suplimentar.Am reținut șl cîteva propuneri pentru perfectionarea formelor de cointeresare materială. Premierea muncitorilor șl personalului tehnic-administrativ să se facă în raport de beneficiile obținute peste plan din efort propriu si nu pentru reducerea peste plan a cheltuielilor maxime Ia 1 000 lei producție marfă vîndută și încasată. „Optăm pentru a- ceastă idee, — ne spune contabilul șef de la uzina „Republica" — din următoarele considerente : beneficiul reprezintă corola- i.rul eficienței economice a întreprinderii. în efectuarea calculelor există e- lemente certe, atît în plan cît și în realizări, care pot ușura mult determinarea justă a influentelor. Efortul propriu stabilit într-o anumită perioadă poate suferi modificări esențiale în alte perioade din cursul anului și, pentru a se evita plata unor premii ce nu se cuvin în perioadele următoare, sînt de părere ca i- dentificarea efortului propriu să se facă numai la încheierea bilanțului anual, urmînd ca toate stimulentele materiale legate de aceasta să fie acordate o singură dată pe an".Faptele atestă că formele de cointeresare materială ce se experimentează corespund în general scopului major urmărit : stimularea inițiativei colectivelor în vederea fructificării intense a rezervelor interne, impulsionării creșterii e- ficienței activității economice. Pentru o cît mai deplină reușită, desigur, este necesară înlăturarea oricărei tendințe de subiectivism și arbitrar în aprecierea rezultatelor economice, stabilirea pe bază de criterii reale a contribuție'! fiecărui membru al colectivului întreprinderii la îmbunătățirea activității economice în ansamblu.

subliniat în încheiere 7 înCe anume ar trebui perioada relativ scurtă de cînd se desfășoară experimentarea măsurilor amintite, în unitățile industriale în care am întreprins ancheta s-au obținut rezultate economice pozitive, determinate de un puternic proces de dinamizare a inițiativei și capacităților creatoare ale colectivelor de muncitori, ingineri, economiști, tehnicieni. Primele rezultate ale experimentării demonstrează că lărgirea atribuțiilor și competentelor întreprinderilor, aplicarea unor noi modalități de cointeresare materială a întreprinderilor și colectivelor de salariați creează condiții mai bune pentru creșterea producției și productivității muncii, pentru sporirea gradului de rentabilitate a activității economice. S-a dovedit că în întreprinderi sînt oameni competent!, care pot să rezolve cu responsabilitate problemele de organizare și conducere a producției, în lumina drepturilor și atribuțiilor lărgite acordate.Din etapa de pînă acum s-au elemente care atestă viabilitatea lor supuse experimentării, forțaeforturile colectivelor de întreprinderi într-o activitate economică cît mai eficientă, în concordanță cu nevoile reale și interesele întregii economii naționale. Experimentarea se desfășoară în continuare pentru o și mai temeinică aprofundare a aplicării măsurilor. Datoria ministerelor este să urmărească cu mai multă stăruință efectele aplicării

fost am avut prile- bine de o jumătate de aici nu cunosc calitative care au
încolo vor lansa un chestionar pentru a observațiile unităților aflate în experimen-un moment nu trebuie să pierdem din vedere

acestor măsuri, să analizeze sistematic rezultatele obținute. Facem această precizare, întrucît la cîteva ministere economice unde am jul să constatăm că, după mai de an, factori de răspundere decît foarte vag schimbărileintervenit în viața economică a întreprinderilor după aplicarea măsurilor, motivînd că „de-abia de acum culege tare".Nicică măsurile supuse experimentării fac parte integrantă din ansamblul de măsuri cu privire la perfecționarea conducerii, planificării și organizării economiei aprobate de Conferința Națională a partidului condițiile interesele lectivelorficate și formele de aplicare continuu perfecționate, pentru ca din experimentare să se desprindă elemente cît mai concludente pentru aprecierea eficienței lor, pentru integrarea lor în mecanismul economiei naționale.

din decembrie anul trecut. Există toate ca aceste măsuri, care îmbină armonios generale ale societății cu interesele code întreprinderi, să fie pe deplin valori-
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desprins suficiente practică a măsurilor de a concentra
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IO AN NANU- MUSCEL9,30—14 în continuare ;cinema
20.

'0 Război și pace (seriile III și IV) : PATRIA (completare In în- 
tîmpinarea viitorului) — 10 ; 16,15 ; 20.
0 Căutațl Idolul ; REPUBLICA — 9,45 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, 
BUCUREȘTI — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
0 Un bărbat șl o femele s LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 
18,30 ; 20,45.
0 încercuirea ; CAPITOL (completare București, oraș al muzicii)
— 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 Un nabab maghiar : FESTIVAL (completare Exerciții și aplicații 
militare) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9,30 ;

; 14 J 16,15 ; 18,30 ; 20,45, MELODIA — 9 .; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 
; 21.

0 O sută unu dalmațlenl : VICTORIA (completare Unirea) — 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, DACIA (completare Năică și veverița)
— 8,15—14,30 în continuare ; 16,45 ; 19 ; 21.
0 Billy mincinosul : SALA PALATULUI (seria de bilete 2202 — 
orele 17,30 șl seria 2203 — orele 20,30), CENTRAL (completare Bucu
rești, oraș al muzicii) — 8,45 ; 10,45 ; 13,15; 15,45; 18,15; 21.
0 Melodii nemuritoare : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 16,30.
0 Cînd tu nu ești j LUMINA (completare Republica la 20 de ani)
— 9—15,45 în continuare ; 18,30 ; 20,45, LIRA (completare Sănătatea 
mintală a copilului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10,15.
0 Corlgența domnului profesor ; DOINA (completare Mai bine 
să prevenim. Profilaxia TBC) — 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI 
(completare File din istoria sportului românesc) — 15 ; 17 ; 19 ; 21, 
MODERN (completare București, oraș al muzicii) — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Zece negri mititel; UNION (completare Orizont științific nr.

11/1967) — 14,30 ; 16,30 ; 20,30, MOȘILOR (completare Mai bine Să 
prevenim. Profilaxia TBC) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Desene animate : UNION — 18.
0 Echipa — Pe drumul măiestriei — o după-amiază plină de peri
peții — împlinire — Cei doi ursuleți — Pași spre Brâncuși — Vizita : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
0 Servus, Vera ! ; FEROVIAR (completare Viața începe la 40 de 
ani) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, AURORA (completare Orizont 
științific nr. 11/1967) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Marele restaurant : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE (completare 
Mlrceștil în pastel) — 10,30 ; 16 ; 18 ; 20.
0 Dosarul XII : BUZEȘTI (completare Unirea) — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
ARTA (completare Mihail Kogălnlceanu) — 9—16 în continuare 
18,15 ; 20,30.
0 Dragostea unei blonde : GRIVIȚA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 
18,15 ; 20,30.
0 Escroc fără voie : BUGEGI (completare Invitație) — 9 ; 11,15 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; - — ........ ............................. -
TOMIS — 9—16 în continuare ; 18,15 ;
Dacă aș fi știut) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16
0 Ocolul ; UNIREA (completare Invitație)

»

11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
20,30, FLAMURA (completare 

18,15 ; 20,30.

e Jocuri neschimbate s VITAN (completare Hoțul iscusit) — 14 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
e Război și pace (seriile I și II) : MIORIȚA
18,30.
• Un taxi pentru Tobruk ; POPULAR (completare Viața începe 
la 40 de ani) — 15.30 ; 18 ; 20,30.
• Regina zăpezii ; MUNCA (completare Sorinei și soarele) —
14 ; 16. .
0 Haiducii : MUNCA — 18 ; 20.
o Agonie șl extaz ; FLACĂRA (completare Douăzeci de ani de 
comerț) — 14; 17; 20, VIITORUL (completare Permanențe) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Al șaptelea continent : COLENTINA (completare A sosit vacanța 
mare) — 16 ; 18 ; 20.
q Loana : VOLGA (completare Republica la 20 de ani) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, DRUMUL SĂRII (completare In căutarea 
timpului pierdut) — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Lordul din Alexanderplatz : FLOREASCA — 9,30 ; 12 ; 15 ; 18; 20,30. 
e O fată fericită : RAHOVA (completare Sănătatea mintală a co
pilului) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Cerul începe Ia etajul III : PROGRESUL (completare Sorinei și 
soarele) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
0 Cea mai lungă noapte : COTROCENI (completare Opt minute 
de vis) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : CRlNGAȘI (comple
tare Prin satul românesc) — 15,30 ; 18 ; 20,30, FERENTARI (com
pletare Cei doi ursuleți) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Spartacus (ambele serii) : COSMOS — 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
0 Romanță pentru trompetă : PACEA (completare Efemere) 
15,45 ; 18 ; 20,15.

Un strălucit savant
și creator de școala iii
medicina românească

20,30.

Cum este propulsata teatre

L.

raid prin căminele culturaleculti- mun-rele- cu loc

exemple de jurul marilor orașe,

Anchetâ realizată de
Radu CONSTANTINESCU, Ion 

PITICU, Gh. CÎRSTEA, Gh. BALTA

altă parte, în unele locuri să se resimtă acel fetiș ne- al acțiunilor organizate cu „centrului", neglijîndu-se

de acad. Mihai CIUCÂ

STIINTA LA SATE
9Sezon rodnic, lunile de iarnă se dovedesc la fel de fertile atît pentru complexul de măsuri agrotehnice, repetat cu precizie calendaristică an de an, ca uvertură a campaniilor din vară cît și schimbului de idei și cunoștințe la care sînt antrenați cei care vor participa nemijlocit la muncile agricole. Acumulările de cunoștințe din cele mai variate domenii, la loc de frunte situîndu-se cele științifice, determină în ultimă instanță modificări cantitative și calitative în însăși producția materială. Conferințe, simpozioane, almanahuri științifice, seri de întrebări și răspunsuri sînt tot atîtea forme de activitate care contribuie la formarea unei concepții materia- list-dialectice despre lume, la dezvoltarea gîndirii economice, la varea unei noi atitudini față de că și față de avutul obștesc.Investigațiile noastre au vat faptul că manifestările caracter științific ocupă un de seamă în ansamblul vieții culturale locale. Astăzi apare tot mai evident interesul pentru știință al ițnor oameni cu pregătirile cele mai diverse, care vor să cunoască în amănunt, să „demonteze" cu ochii minții mecanismele complexe ale ultimelor cuceriri tehnice. Miraculoasele performanțe ale lumii moderne încetează de a mai fi privite ca niște incredibile realizări științifice, ele dezvă- luindu-și treptat și argumentat principiile. în raionul Salonta, din reg. Crișana, universului i-a fost consacrat un ciclu de expuneri; la Husa- său, în același raion, se organizează des seri de experiențe științifice pe teme fizico-chimice. Modalități diverse se folosesc și în satele regiunii Bacău. La Răcăciuni, de pildă, serile de întrebări și răspunsuri, almanahul științific, experiențele se succed cu regularitate.Experiența multor ani a demonstrat că țăranii, păstrători ai unui bogat tezaur de cunoștințe agrare, sînt receptivi la tot ce este nou în agricultură, simt nevoia să-și completeze permanent vechile cunoștințe dobîndite empiric, să și le fundamenteze științific. De aceea, de la un an la altul, acțiunile agrozootehnice de la căminele culturale s-au îmbogățit. în prezent marea lor majoritate se desfășoară sub forma unor discuții între un bun specialist și țăranii cooperatori, în fața unor scheme, planșe, fotografii care ajută înțelegerea argumentelor teoretice.Ce se întîmplă însă cu restul activităților științifice ? Din motive pe care le vom arăta, ele nu prezintă aceeași omogenitate calitativă. Pe lîngă acțiuni reușite, ca cele enumerate mai sus, apar și numeroase cazuri de dezinteres, nepăsare față de un domeniu de activitate de maximă importanță. La Leordeni și To- poloveni, reg. Argeș, de două luni, adică exact în perioada de vîrf a muncii culturale de masă, căminele culturale nu au mai găzduit nici o manifestare pe această temă ; la Cle- ja, reg. Bacău, în același interval de timp, am găsit un singur exemplu : o experiență științifică.Toate acestea dovedesc că o primă deficiență a activității de răspîndire a cunoștințelor științifice prin căminele culturale o constituie absența unui sistem organizat, eventual pe cicluri de expuneri cum se procedează la învățămîntul agrozootehnic. Mai ales în cazul acțiunilor care își propun dificila sarcină a formării unei concepții materialist dialectice despre lume, a combaterii rămășițelor mistice, caracterul cu totul ocazional al manifestărilor, lipsa unei continuități, a unei gradații în argumentație, le răpesc puterea de convingere dorită. Ne-am edificat asupra acestui lucru vizitînd zona Tin- ca-Batăr-Tulca din reg. Crișana, unde acest gen de activitate se dovedește necesară. Ceea ce s-a întreprins la oricare din căminele culturale de aici este minor, sporadic, purtînd pecetea improvizației. Un ciclu de expuneri „Știința și religia despre viață" s-a comprimat în cele din urmă într-o conferință de treizeci de minute ; la Gurbediu — ne-a fost prezentat ca un mare succes pe linia propagandei ateiste un spectacol ambulant de iluzionism etc.

9mai variate ca cea existentă. Desigur că formele folosite cu succes pînă acum trebuie menținute și dezvoltate, modificările referindu-se la conținutul lor. în plus, însăși „haina" manifestărilor se cere periodic primenită. Astfel, în multe locuri fantezia organizatorilor a dus la inițiative dintre cele mai spectaculoase. O brigadă științifică din raionul Tg. Secuiesc răspunzînd unor întrebări privitoare la funcțio-

teme de igienă ? Circularele oficiale activizează întregul aparat medical și timp de cîteva săptămîni în toată regiunea asistăm la o avalanșă de expuneri pe această temă. Apoi totul reintră în pasivitate. In comuna Ținea, din 200 de intelectuali, doar 30 participă permanent la activitatea căminului, și aceștia sînt numai cadre didactice ; la deja, reg. Bacău, întîlnirile cu specialiștii din agricultură nu au avut loc deoarece, după

Fantezia nu trebuie 
hiberneze

sa

din acest este maiLa alte cămine culturale, punct de vedere, situația bună : programul săptămînal include cel puțin o manifestare cu caracter științific, asigurîndu-se astfel cît de cît continuitatea lor. Numai că în multe cazuri forța de convingere se menține scăzută deoarece de la o zonă la alta, și chiar de la un an la altul, temele tratate, rămîn identice. Sondajele la căminele-culturale scot la iveală aceleași și aceleași experiențe de producere a fulgerului și a tunetului, repetate la nesfîrșit, de parcă domeniul științei popularizate s-ar reduce la atît. Această unilate- ralizare ignorează faptul că în etapa actuală, cînd interesele științei se împletesc tot mai mult cu interesele activității productive, se cuvine ca răspîndirea cunoștințelor prin căminul cultural să cuprindă întregul front al științei. Totuși biologia, chimia, științe de bază cu aplicații practice în agricultura intensivă, sau fizica și astronomia, care oferă oamenilor o înțelegere adîncită asupra legității fenomenelor, sînt neglijate, deși sînt cerute de publicul sătesc.Constatînd această situație, numeroși activiști culturali au subliniat necesitatea alcătuirii unei tematici judicioase, echilibrate și mult

narea rachetelor a făcut o demonstrație practică punînd în mișcare o rachetă în miniatură, construită în acest scop. La Ucea de Jos, raionul Făgăraș, directorul căminului cultural utilizează la ciclul de expuneri din domeniul astronomiei o lunetă de construcție proprie.Dar pentru a ajunge la aceste realizări, activiștii culturali au refuzat liniștea soluțiilor comode, au căutat să aducă mereu ceva nou în modalitățile folosite. Pentru ei a devenit clar că acum, cînd toate domeniile vieții spirituale și materiale se primenesc necontenit, activitatea de răspîndire a științei în mase nu mai poate fi înfăptuită în forme învechite și greoaie.înlăturarea șabloanelor, modernizarea activității presupune și folosirea inventivă, la obiect, a aparatelor de proiecție, magnetofoanelor, filmelor, diafilmelor, a diverselor scheme și planșe. Referitor la acest aspect, Florian Tocuț, directorul căminului cultural din Tinca-Crișana, aprecia că materialul intuitiv este prea puțin și învechit:— Ceea ce folosim este de obicei luat cu împrumut de la școli, și nu totdeauna adecvat temei supuse discuției. De aceea cred că dotarea căminelor culturale cu mijloace tehnice și reîmprospătarea materialului intuitiv sînt absolut necesare.Nici filmele de documentare științifică, de scurt metraj nu se ridică totdeauna la nivelul unor înalte exigențe.— Sfera de pătrundere a acestor pelicule în rîndul maselor este destul de restrînsă și cu eficiență scăzută — este de părere Vasile Negescu, director la întreprinderea regională cinematografică Argeș. Multe din documentare sînt realizate cu ani în urmă și nu mai corespund cerințelor actuale. Ca să ne facem planul, noi le trimitem în mediul sătesc așa cum sînt. Cei de la organele agricole locale le acceptă și ei ca atare iar consecința este lesne de prevăzut. De aceea aș propune să se revizuiască de forurile competente întregul arsenal de documentare științifică.

cum ne spunea directoarea căminului, cei doi ingineri agronomi al C.A.P.-ului și medicul veterinar refuză, de trei ani de zile, să viziteze așezămîntul cultural local.Pe de continuă justificat sprijinulîn schimb forțele proprii.Referindu-se la acest aspect, Ion Ciobanu, secretarul comisiei regionale de răspîndire a cunoștințelor Argeș, declara că posedă numeroase

comune, îndeosebi din j____  ________ ______ T_, care „solicităpentru acțiunile cultu’râl-științifice intelectuali de la centru (evident, din comoditate) în vreme ce ai lor se rezumă să facă naveta".Discutînd despre răspunderea mare ce revine intelectualității, locale, interlocutorii noștri au precizat că nu optează pentru renunțarea la .serviciile unor cadre de intelectuali de la nivelul raioanelor sau al regiunii, ci dimpotrivă doresc ca legătura cu satul a acestor purtători ai noului în știință, tehnică, economie să se lărgească neîncetat. Ei au datoria de a studia fenomenele specifice localităților în care se deplasează. în acest context, sporesc desigur și exigențele față de intelectualii localnici, care trebuie antrenați într-un număr cît mai mare la înnoirea spirituală a satelor noastre. întreaga activitate de răspîndire a cunoștințelor științifice, prin varietatea și complexitatea ei, presupune un efort coordonat al tuturor forțelor de specialitate, indiferent unde se găsesc ele. Beneficiind de un astfel de sprijin valoros, căminul cultural își va dobîndi toate atributele de centru de iradiere a științei șf ’Culturii la sate.

0 Opera română : Frumoasa din 
pădurea adormită — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : 
Secretul lui Marco Polo — 19,30. 
0 Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale" (sala Comedia) : Romeo 
și Julieta — 19,30, (sala Studio) : 
Jocul adevărului — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : D-ale carnavalu
lui — 20, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Kean — 20.
0 Teatrul „c. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Luna dezmoșteniților 
— 19,30, (sala Studio) : Cînd luna 
e albastră — 20.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" s 
Hoții — 19,30 (premieră).
0 Teatrul Mic : Amintirea a două 
dimineți de luni —• 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Lucea
fărul dinspre ziuă — 9,30.
O Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle (spectacol de fol
clor evreiesc) — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" : Ileana 
Sînzlana — 17, (la Palatul Pio
nierilor) : Vrăjitorul din Oz — 17. 
0 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 

■nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Music-Hall — 19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Pentru 
tot ce-mi este drag — 20.
0 Circul de stat : Selecțiuni de 
iarnă — 19,30.

Opera „Tannhâuser" de Richard Wagner pe scena Operei de Stat din Cluj (Foto : R. Costin)

■-Sj' < :• >

La 23 ianuarie 1938 s-a stins din viață prof. dr. Ioan Nanu-Muscel, reprezentant de seamă al medicinei românești, savant deschizător de drumuri noi în știință. Activitatea acestui strălucit savant, unul din fondatorii clinicii noastre moderne, care a contribuit la formarea multor specialiști de cea mai înaltă valoare — inclusiv pe aproape toți fruntașii medicinei clinice românești de mai tîr- ziu — oferă exemplul unei vieți consacrată în întregime științei, pe care a slujit-o cu abnegație și talent timp de aproape patru decenii. Născut la 30 noiembrie 1862, la Cîmpulung- Muscel, el și-a făcut studiile secundare la Liceul „Matei Basarab" din București, după absolvirea căruia pleacă la Paris unde urmează medicina și în 1898 își susține teza de doctorat — cu studiul unei epidemii de holeră — la spitalul Necker. Revenit în țară, lucrează mai întîi ca profesor de igienă la școala normală din Cîmpulung, apoi obține, prin concurs, titlul de medic primar al serviciului de medicină internă a spitalului Filantropia. El este ales de consiliul profesoral al Facultății de medicină umană, și profesor la clinica medicală a aceluiași spital, loc ce fusese deținut mai înainte de Nicolae Kalinderu. Ulterior, din 1900, lucrează la clinica medicală a spitalului Colțea, pînă la pensionarea sa, în 1936. Aici își va dovedi într-o mare măsură valoroasele sale însușiri de savant și creator de școală, care îl vor consacra.Nota distinctivă a calităților sale de clinician a constituit-o atenția deosebită pe care o acorda bolnavului, izvorîtă din pasiunea pentru a- devărul medical și din dragostea nețărmurită pentru om, din dorința arzătoare de a-i veni în ajutor. Un adevărat comandament moral a fost pentru profesorul Nanu-Muscel cerința ca bolnavul să nu fie considerat obiect de studiu decît în măsura în care aceasta nu-i dăunează, luînd ca premisă că nu bolnavul există pentru medic — chiar cînd „cazul" lui prezintă un mare interes științific — ci medicul există pentru bolnav. în această activitate rezultatul investigațiilor de laborator se integra în mod armonios, venind de obicei să confirme diagnosticul inițial, bazat pe cunoașterea profundă a tainelor activității de clinician, a experienței sale considerabile, a observării foarte atente a bolnavului. Ar fi ■ greșit să se creadă însă* că •:■ acest, mare medic ar fi socotit- .pumn . fel va, cum singur spunea, de altfel, că „simptomatologia clasică era suficientă diagnosticului și că sentimentalismul, mila și consolațiunea pot vindeca singure suferința umană", înțelegea să folosească în mod judicios toate cuceririle științei medicale din vremea sa. El este acela care a introdus pentru prima dată în practica medicală românească examenul radiologie în diagnostic, ca și alte examene de laborator, promovînd în practica medicală și o serie de procedee terapeutice noi. De asemenea, înțelegînd rolul bazei tehnice-mate- riale pentru progresul cercetării științifice în medicină, pentru stabilirea obiectivă a diagnosticelor și tratamentelor, el a pus un mare accent pe activitatea de laborator. Astfel, la clinica sa de la Colțea, unde la venire găsise doar un singur laborator înzestrat cu cele lăsat, la retragerea sa, 7 în plină activitate.Valoros om de știință, Muscel
necesare, a laboratoarea abordat, în loan Nanu- cursul îndelun-

gatei sale activități — singur sau împreună cu elevii săi — numeroase și variate probleme de clinică medicală, publicînd lucrări asupra pneumopatiilor pneumococice atenuate, pleureziilor multilobulare, endocardi- tei lente, studii asupra sfincterului lui Oddi, a icterelor prelungite. O parte dintre aceste lucrări au fost cuprinse în volumul de „Clinici medicale", publicat în 1935 împreună cu elevii și colaboratorii săi, în care se sintetizează experiența vastă a școlii create de el. Multe din studiile sale și-au păstrat valabilitatea, medicii de azi folosindu-i din plin rezultatele. în același timp, continuînd tradițiile stabilite de înaintașii săi la a- cest spital — profesorii Marcovici și Stoicescu — prof. dr. Nanu-Muscel a fructificat din plin și prețioasele sale aptitudini didactice. De altfel, încă de pe cînd studia medicina lă Paris, „externul Nanu" atrăgea atenția multor studenți și colegi, care veneau să asculte explicațiile date de el la patul bolnavului. Conducînd puternica școală științifică creată în domeniul clinicii la spitalul Colțea, el depune o muncă plină de abnegație pentru a reprezenta el însuși un model de dăruire pentru știință, a- trăgînd tineretul prin pasiunea pe care o punea în munca didactică, prin modul în care aprecia și stimula gîndirea independentă la elevii săi, dar mai ales prin priceperea de a descoperi în rîndul acestora pe cei mai înzestrați, chiar dacă unii se țineau mai timizi, deoparte. Personal, îmi amintesc că în perioada în care eram student și îmi făceam stagiul la spitalul Filantropia, noi toți eram atrași spre clinica „profesorului Nanu", vestit pentru grija deosebită ce ne-o arăta. De altfel, pentru a putea lucra alături de profesor, internii trebuiau să aștepte cîte 3—4 ani, într-atît erau de solicitate posturile de aici, care, prin forța împrejurărilor, erau limitate.Formarea cadrelor în medicină cere sacrificii, preocupare îndelungată, laborioasă, care însă, ulterior, sîntj'-o pe deplin răsplătite. Acest comanda-» ment l-a înțeles pe deplin profesorul Nanu-Muscel. De-altminteri, unul dintre contemporanii. săi spunea că acest talentat om de știință a fost „șeful spiritual al unei școli noi, cu un cadru mai întins decît al oricărei alte școale medicale românești... școală, care se întinde în toată țara și în care intră învățați mări, cu , școlile lor și învățăcei .mai.// mărunți..;.,.carelse.,mîndresc să .fi 1’fos.|v'M' măcar «stagiari» ai profesorului ' Nanu".Analizînd roadele și drumul activității sale, acum, după trecerea fie și a numai cîtorva decenii, constatăm că pe alt plan și în alte condiții, cu alte preocupări, firește, profesorul Nanu-Muscel a fost de fapt un creator de școală clinică mediqșlă, tot așa cum profesorul fost fondatorul școlii de microbiologic românească — un savant cu care știința românească se poate pe drept cuvînt mîndri.Desigur, știința și arta medicală au făcut progrese uriașe din vremea în care a trăit profesorul Nanu- , Muscel, — în ceea ce privește fondul de cunoștințe, metode, tehnici etc — dar concepției sale de înaintat slujitor al științei medicale, mentalității și crezului său medical superior li se păstrează neștirbită valoarea. Profesorul loan Nanu-Muscel oferă o pildă vie, strălucită generațiilor actuale și celor viitoare ale științei noastre.

Cantacuzino a

Remediul 
contra șabloanelor 
inițiativa localăOrganele culturale regionale sau centrale nu cunosc, (și nici nu au de unde să cunoască) condițiile concrete, faptele, întîmplările aparent mărunte care, în ansamblu, conturează un profil specific fiecărei localități. O comunitate umană este o individualitate distinctă.După cum am constatat cu prilejul anchetei, cea mai mare parte a acțiunilor realizate nu țin cont de observația de mai sus. De pildă, Ia căminele culturale vizitate în reg. Crișa- na, în ultimele trei luni nici o acțiune de răspîndire a cunoștințelor nu a pornit de la sugestiile oamenilor. Răspunderea revine directorilor așezămintelor, care nu-și apleacă urechea la cerințele localnicilor, nu cunosc și nu stimulează interesul lor pentru tot ceea ce este nou. De multe ori se întîmplă ca înșiși aceștia să preia inițiativa și să pretindă organizatorilor anumite manifestări. La Topoloveni-Argeș, stația de radiofi- care din comună, cu sprijinul celor 15 medici din localitate, a menținut multă vreme, cu bune rezultate, rubrica „Sfatul medicului". Ea însă a fost desființată printr-o hotărîre de la regiune care argumenta : „asemenea rubrici există și pe plan central" (din nou deci apare fetișul autorității absolute centrale). în fața noii situații localnicii au cerut și cer cu insistență reluarea emisiunii lor.Stimularea inițiativei proprii depinde în bună măsură și de felul în care este antrenată în munca culturală intelectualitatea locală.— Noutățile în știință evoluează cu repeziciunea epocii în care trăim — ne spune lectorul univ. Alexandru Bera, de la Institutul pedagogic Pitești. Apare deci evidentă necesitatea operativității aducerii lor la cunoștința publicului. Presa, radioul, televiziunea își asumă această sarcină. Dar ele nu exclud, ci dimpotrivă impun, o explicare mai largă, pe înțelesul tuturor, a noilor cunoștințe din tehnică și știință de către intelectualii satului.Atragerea acestora, după cum am constatat cu prilejul anchetei, în- tîmpină însă unele dificultăți. în primul rînd, intelectualii realmente interesați să sprijine viața spirituală a localității unde locuiesc sînt doar cadrele didactice. Inginerii agronomi, zootehniștii, medicii, de cele mai multe ori intră în „alertă" doar la dispozițiile organelor superioare. E necesară de pildă o campanie pe

practi- 
în miș- 
neutili- 
dintr-o

Se discută pe larg de la 
o vreme despre artist si 
public, despre autenticita
te și pastișă, despre origi
nalitate, diversitate de sti
luri și tendințe, despre con
tinuitatea scolii românești 
în condițiile artei contem
porane si afirmarea spiri
tualității sale în lume, cu 
un cuvînt despre tot ce in
tră în problematica vieții 
noastre artistice. Această 
dezbatere a început să se 
concretizeze în unele deta
lii prin propuneri 
ce menite să pună 
care resorturi încă 
zate sau înțepenite
greșită utilizare a lor. S-a 
propus, de pildă, reanima
rea resortului vechilor ga
lerii de artă, imprimîndu-i 
ritmul si energia societății 
actuale ; s-a inițiat un ser
viciu comercial special, pe 
lîngă Uniunea Artiștilor 
Plastici, pentru punerea în 
circulație a operei plasti
ce în tară si străinătate, 
cu antene multiple desti
nate pătrunderii acestei 
arte în cele mai diverse 
straturi ale gustului pu
blic ; s-a sugerat si discu
tat 
de 
să 
pe 
nară și cu un tiraj foarte 
redus) ; s-au sondat posi
bilități noi de inserare a 
presei, radioului și televi
ziunii într-o acțiune mai 
dinamică de antrenare și 
educare a gustului; s-a 
discutat problema trezirii 
și accelerării tuturor sti- 
mulilor sociali ai creației 
și răspîndirii culturii plas
tice.

Trecerea acestor dezide
rate din domeniul abstrac
ției teoretice în cel al e- 
xistenței concrete ar răs
punde unei acute necesi
tăți. Si totuși, ce anume o 
face să întîrzie ? De ce nu 
Știm să găsim drumul cel 
mai scurt între atelierul 
artistului si cerințele exis
tente 1 De ce ne speriem 
de propriile noastre idei, 
judecind situațiile noi cu 
vechile si comodele crite
rii cu care ne-am obișnuit ? 
De ce, în dorința de a des
țeleni mentalități si situa
ții dovedite false, procedăm

editarea unei reviste 
artă cu un tiraj de ma
gi o frecventă mai vie, 
lîngă cea existentă (lu-

paradoxal punînd uneori 
caii în urma plugului, cum 
facem de pildă cînd susți
nem că trebuie să aștep
tăm întîi să apară necesi
tatea publicului și numai 
după aceea să deschidem 
galeriile ? Dar de unde pu
tem sti care este pulsul 
real al acestei necesități, 
dacă nu extindem în toate 
compartimentele gustului 
posibilitățile de contact cu 
lucrarea de artă ? , Si a- 
poi, știm cu toții, galeria 
nu răspunde numai necesi
tății estetice, ci o și creea
ză. De ce problema atît, de 
controversată de la o vre
me, și anume cui îi revi
ne în ultimă instanță sar-

. dăm o existență concretă.
Această armătură este cli
matul ! Ceea ce ne frînează 
voința de a acționa, ceea ce 
ne mai stânjenește, nu este doar simpla inerție, ci mîz- 
ga ei numită rutină : o a- 
nume rutină birocratică 
sau administrativă, o anu
me rutină de ordin etic și estetic, cimentată într-o 
mentalitate ce nu poate fi 
dizolvată decît prin acțiu
nea caustică a unui spirit 
critic necruțător.

Climatul în creație, cli
matul în critică si presă, 
climatul receptivității, la 
artă a marelui public, cu 
alte cuvinte climatul, rela
țiilor dintre cei patru ter-

f

menilor de cultură plasti
că, înainte de luarea hotă- 
rîrilor definitive este po
sibilă reducerea la mini
mum a criteriilor subiec
tive și parazitare ce duc la 
sleirea calității sau pur și 
simplu la cenzurarea ei. In 
perimetrul calității, diversitatea de stiluri nu poate 
fi decît rezultatul respectării personalității și viziunii plastice a fiecărui 
artist; iar grija de a îm
piedica instalarea vreunei 
mode în criteriile de jude
cată exprimate public în 
presă, jurii, radio, în poli
tica de promovare prin a- 
chiziții, premii etc., este în 
fond principala condiție a

monopolului si monotoniei sti—

CLIMATUL ARTISTIC
cina de a se ocupa de e- 
ducarea estetică a publicu
lui, o lăsăm să alunece 
discret și abstract pe sea- 

,statului" ? Vorba lui ; Leonida", să o 
el „că de-aia

ma
„conu 
zolve 
stat" ! 
bui ca 
tilor 
de 
cu publicul problemele ar
tei moderne și contempo
rane ? Sau oare aceasta să 
fie treaba statului! ? Nă
șind gluma, de ce nu folo
sim în interesul vitalizării 
mediului nostru artistic 
toate mijloacele existente de 
propagare a culturii 
tice ? Nu ar fi acesta 
din rolurile U.A.P. ? 
nează de un timp în 
nostru atîtea idei fertile, 
generoase ; de ce, atunci o- 
bisnuiți să mînuim plastic 
formele, nu le dăm si aces
tora o formă ? Pentru că, 
probabil, nu știm de unde 
să începem; sau, mai exact, 
pentru că ne lipsește armă
tura potrivită. Cea veche 
nu se mai potrivește cu 
noua dimensiune a lucruri
lor. E necesar să o recon
struim după măsura ideilor 
vitale cărora vrem să le

re- 
e 

Nu cumva ar • tre- 
noi, Uniunea Artiș- 
Plastici si secția 

critică, să discutăm

plas- 
unul
Pla- 

jurul

Camilian 
DEMETRESCU

meni ai ecuației — artist, 
public, critic și stat — for
mează armătura climatului 
artistic pe care se sprijină 
în ultimă instanță întreaga

noastră viată plastică. De 
organizarea acestuia de
pinde demnitatea morală 
și materială a artistului și 
implicit a artei sale. Pen
tru ca selecția si promo
varea lucrării de artă să 
fie supusă unicului crite
riu al calității, condiție 
primordială a progresului 
artei, e nevoie de un sis
tem de lucru deschis al tu
turor comisiilor privind co
menzile, achizițiile impor
tante, amplasarea monu
mentelor, avizarea proiec
telor etc. Prin consultarea opiniei artiștilor si a oa-

diversității. Un climat ar
tistic favorabil dă posibi
litate artistului să intre în 
contact cu publicul său. 
Intr-un asemenea climat 
artistul își poate da ade
vărata măsură a calității 
și forțelor proprii.

In relațiile dintre artiști, 
unul din factorii care 
pot mina spiritul de cole
gialitate, coeziunea morală 
a breslei, este discrimina
rea subiectivă și arbitrară 
a grupării de artiști în două 
categorii: „elita" și „ma
sa" ; discriminare ale că
rei consecințe periclitează 
uneori înseși posibilitățile 
materiale de lucru si afir
mare. Singură selecția na
turală este în măsură a 
crea în timp o ierarhie 
reală a valorilor. Preocu
parea fundamentală a u- 
nei uniuni de creație este 
de a acorda tuturor mem
brilor săi activi sprijin 
moral si material pentru 
dezvoltarea energiilor lor 
creatoare. In domeniul ar
tei monumentale Si murale, 
gen confruntat cu cel mai 
numeros și diferit public, 
condiția diversității nu 
poate fi asigurată decît prin

combaterea 
implicit a listice pe care o întreține. Formarea și utilizarea tu
turor energiilor creatoare 
capabile să abordeze acest 
gen, reglementarea în ge
nere a dificultăților aces
tui domeniu necesită exis
tenta unui regulament de comenzi directe si de concurs realist și echitabil, 
care să împiedice criteriul 
relațiilor, simulacrul de 
concurs, cumulul, îngusta
rea ariei estetice a genu
lui.

Factor determinant în 
crearea climatului, criticul 
nu trebuie să depindă din 
punct de vedere material 
de cei pe care ii supune 
judecății sale critice. Un 
fond de susținere' a criti
cii (pentru documentări, 
împrumuturi de creație, 
călătorii de studii etc.), a- 
locat din fondul general de 
creație si administrat di
rect de secția de critică, 
ar contribui la păstrarea 
demnității morale si mate
riale a criticului.

Toate aceste detalii ad
ministrative contribuie la 
vertebrarea climatului ar
tistic, dar, fără îndoială, 
oxigenul care declanșează și 
întreține combustia spiritu
ală a unui climat 
neros și fecund 
pasiunea, entuziasmul cre
ator, atribute ce nu 
fi proclamate si organiza
te, dar care pot fi trezite, 
stimulate și mai ales în
tâmpinate cu căldură si sti
mă acolo unde ele există. 
Incompatibilă cu prudența 
de circumstanță, cu calcu
lul disimulat și afabil, pa
siunea — fierbinte dar și 
tăioasă — este singura ca
pabilă a soluționa dileme
le, a întrerupe cercul vi
cios al situațiilor comode 
și lîncede. Climatul este în 
ultimă instanță o chestiune 
de temperatură morală ce 
nu permite inerția, confor
mismul retrograd, silogis
mul birocratic cu logica lor 
glacială si statică. De mo
dul cum vom sti să între
ținem această temperatură 
morală depinde destinul 
artistic al generației noas
tre. Si poate nu numai a 
noastre.

t V18,00 — La ordinea zilei : Perfecționarea conducerii vieții sociale.18.30 — Studioul pionierilor. „A-pel către pescăruși".19,00 — „Mult e dulce și frumoasă"... emisiune de limbă română.19.30 — Telejurnalul de seară.19,50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.20,00 — Film serial : Ivanhoe.20.30 — întrebărirăspuns, care nu încă... Emisiune21,00 — Seară de
la care s-a întrebări la s-a răspunsde știință, operetă : „O lecție neobișnuită".21,35 — Povestea unui număr de circ.22,00 — Parada vedetelor.22,20 — Telejurnalul de noapte.22,30 — Campionatul european de patinaj artistic. Proba de figuri libere bărbați.

ae- 
estepot Problemele 

culturii de masă 
in dezbatere sin- în- lar- deAstăzi începe la Clubul dicatelor salariaților din vățămînt din Capitală, o gă dezbatere organizată revista „Clubul", pe tema „Munca cultural-educatlvă de masă în etapa actuală". Cu acest prilej, vor fi prezentate o suită de comunicări privitoare, printre altele, la conținutul și formele ridicării conștiinței socialiste a oamenilor muncii, precum și la noile raporturi și cerințe spirituale care se stabilesc o dată cu dezvoltarea fără precedent a tehnicii. Referatele sînt susținute de cercetători ai institutelor de specialitate ale Academiei, cadre didactice universitare, activiști culturali sindicali.
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ambasadorul popu- aceste de un

Republica Socialistă Republica Populară anii 1968—1969.
vizită la Expoziția de artă Iară românească, deschisă în zile la Roma, care se bucură frumos succes.

PRIMIRE
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversari

a semnării Tratatului romano-ungar
Cronica

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, miercuri după-amiază, ambasadorul R. P. Ungare la București, Jozsef Vince, a oferit un cocteil în saloanele ambasadei.Au participat tovarășii Iosîf Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Vasile Vlad, șef de secție

In zilele de 22—24 ianuarie făcut o vizită în țara noastră senatorul american Walter Monda- le. Oaspetele a fost primit de către Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, a avut întrevederi la Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Comerțului Exterior și la Banca Națională, a vizitat Fabrica de mașini-unelte și agregate din București și Rafinăria „Brazi“-Ploiești.
la C.C. al P.C.R., Ștefan Bălan, Aurel Moga, Adrian Dimitriu, miniștri, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de cultură și artă.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.(Agerpres)

Q țrjVT A T? I? A
PLANULUI DE COLABORARE 

CULTURALĂ .
ROMĂNO-MONGOL

turală între România și Mongolă pePlanul semnat conține prevederi privind schimburi de vizite ale u- nor oameni de știință, cadre medicale, artiști, scriitori, studenți, lucrători din. domeniul radio și televiziunii, precum și schimburi de expoziții și de materiale documentare.Tratativele s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie.Din partea română Planul a fost semnat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar din partea mongolă de Togoociin Ghenden, ambasador extraordinar și plenipotențiar al R. P. Mongole la București.
CONSFĂTUIREA ȘTIINȚIFICĂ 

A DIRECȚIEI CENTRALE 
DE STATISTICA

Agerpres : Pre-Consiliului de Ml-

a
Astăzi, In sala F.loreasca

s

Sala sporturilor de la Flo- reasca va găzdui astăzi de la ora 17,30 întîlnirea dintre e- chipele feminine de tenis de masă Progresul București și Aussenhandel Berlin (R.D. Germană), contînd pentru semifinalele „Cupei campionilor europeni". In continuare se va disputa o dublă întîlnire internațională amicală dintre echipele României și Iugoslaviei (masculin și feminin).

• Ieri, primele probe de schiLa Innsbruck au continuat întrecerile Universiadei de iarnă. Un frumos succes a repurtat Alexandr Cekulaev, care a obținut victoria în trei probe ale concursului de patinaj viteză. După ce în prima zi a cîștigat cursa de 3 000 m, el a obținut primul loc și în probele de 1 500 m și 5 000 m cu timpurile de 2'10"6/10 și respectiv 7'56"8/10.In cadrul concursurilor de schi, proba feminină de coborîre a fost dominată de Heidi Obrecht (Elveția), care a realizat timpul de 1'50" 34/100. Austriaca Christina Ditfurth s-a clasat pe locul doi cu 1'50" 70/100, urmată de Paola Strauss (Italia) în 1'51" 06/100. Elena Nea- 
goe (România) a ocupat locul 25 
(2’03” 1/100), urmată de Mi-
haela-Sandu Casapu (2'03" 98/100). 
Judith Tomori s-a clasat pe locul

La 24 ianuarie a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe semnarea Planului de colaborare cul-

UNIVERSIADA DE IARNA

A- au

Turneele șahiste Europenele"
de patinaj artistic■

30, cu 2'05" 71/100. Proba feminină de fond pe distanța de 10 km a fost cîștigată de schioarea Jana Elistratova (U.R.S.S.) cu 34'21" 9/10.Proba de sărituri cu schiurile din cadrul „combinatei nordice" a revenit japonezului Hiroshi Itagakl cu 218,1 puncte (59 m și 58 m).Preliminariile slalomului special masculin nu au fost marcate de surprize. Pentru finala probei s-au calificat 45 de schiori. Cel mai bun timp în preliminarii a fost înregistrat de polonezul Jerzy Wojna cu 46" 9/100. Dorin Munteanu a lost 
descalificat.In turneul de hochei pe gheață, Canada a învins Finlanda cu 4—1 (2—0, 0—0, 2—1), iar Suedia a întrecut Austria cu 9—2 (2—1, 2—1, 5—0).

Miercuri dimineața, în aula cademiei de studii economice, început lucrările celei de-a Vl-a consfătuiri științifice a Direcției Centrale de Statistică de pe lîngă Consiliul de Miniștri. Participă a- cademicieni, cadre didactice din învățămîntul superior, economiști, statisticieni, ingineri, matematicieni, medici, sociologi și alți specialiști care lucrează în cercetarea statistică.Conf. univ. dr. Constantin Io- nescu, directorul general al _ Direcției Centrale de Statistică,, a prezentat comunicarea intitulată „Probleme actuale ale cercetării științifice în statistica social- economică". In cadrul ședinței de dimineață au mai prezentat cornu- ' nicări academicienii Gheorghe Mi- hoc, Octav Onicescu, Aurel Avra- mescu, Tiberiu Popovici, Grigore Moisil și Ștefan Milcu.Lucrările consfătuirii cadrul a patru secții.
★Miercuri a părăsit delegație a Consiliului Femeilor din România,tovarășa Cornelia Dinescu, secretară a C.N.F., care la invitația Partidului Democrat din Guineea, va participa la lucrările Congresului femeilor din Guineea.(Agerpres)

ROMA 24 ședințele niștri al României, Ion Gheorghe Maurer, însoțesc au amiază centrul istoric al Romei. După ce a străbătut Via dei Imperiali, premierul român oprit la celebrele monumente Romei antice Forumul roman, Columna lui Traian și Coliseumul. Profesorul Gianfilippo Carettoni, directorul monumentelor antice din capitala Italiei, a făcut oaspeților o amplă prezentare a acestor vestigii

și persoanele care îl vizitat miercuri la

ale trecutului.

continuă în
Capitala o Național al condusă de

a

Fori s-a ale AL VI-LEA

Turneele masculine de șah din 
cadrul Festivalului internațional de 
la Beverwijk au intrat in ultima 
lor fază. In grupa marilor maeștri, 
Koțcinoi conduce cu 10,5 puncte Și 
este virtual ciștigător. IT urmează 
Florin Gheorghiu (România), Tal 
(U.R.S.S.) și Hort (Cehoslovacia) cu 
cite 6,5 puncte fiecare, Matanovici 
(Iugoslavia), Portisch (Ungaria) 6 
puncte etc. In runda a 11-a, Florin Gheorghiu a remizat cu BoboțoV. 
Korcinoi a cîștigat la Van Geet, 
lvkov la Portisch. S-au încheiat re
miză partidele: Hort-Matanovici, 
Tal-Ree și Langeweg-Pîdevski.

In grupa maeștrilor, lupta pentru 
primele locuri rămine deschisă, la 
ea participind fi Victor Ciociltea. 
In urma victoriei obținute, în run- 

'■a a 11-a, la olandezul Hartoch, 
, olonezul Doda se menține in frun
tea clasamentului cu 8 puncte, ur
mat de Medina (Spania) 7,5 puncte, 
Ciociltea (România), Oștoici (Iugo
slavia) 7 puncte, Nikolici (Iugo
slavia.) 6,5 puncte (1) etc. Ciociltea a remizat cu spaniolul Medina, iar 
Ostoici l-a învins pe Vyslouzil.

FOTBALIȘTII NOȘTRI
ÎNVINGĂTORI

In braziliaDupă cum transmite corespondentul agenției France Presse, selecționata română de fotbal, aflată în turneu în Brazilia, a Jucat la Sao Paulo cu formația Piracicaba. Meciul s-a încheiat cu scorul de 6—2 (2—1) în favoarea fotbaliștilor români.
(Urmare din pag. I)

Prin luna mai a anului tre
cut uzinei i s-a încredințat 
sarcina de a realiza două 
transportoare de mare capa
citate fără de care nu putea 
fi pus în funcțiune noul blu- 
ming hunedorean (cineva „ui
tase" pur și simplu să lan
seze la timp această coman
dă, dar despre acest gen de 
„uituceală", care generează 
uneori atît de mari greutăți 
in economie, ar merita scris 
aparte...). Termenele : sep
tembrie și octombrie. Adică 
patru și cinci luni. Materiale 
nu erau, rulmenții trebuiau a- 
duși din import. Cel mai no
civ inamic într-o asemenea 
împrejurare este zbuciumul 
panicard, agitația sterilă. ,;Sta- 
tul major* al uzinei s-a întru
nit ipediat și a pus la punct 
un plan strategic amănunțit 

„operației laminor", pe 
,aze și etape, de la aprovi
zionare pînă la montaj. Ime
diat după aceea au fost de
clanșate toate mecanismele 
care puteau asigura reușita 
operației fără a Impieta cu 
nimic asupra mersului obiș
nuit al producției.

Mulți s-ar aștepta acum la 
o descriere spectaculoasă, cu 
un grăunte de senzațional, a 
„bătăliei pentru transportoa-

In cadrul convorbirii, papa Paul al VI-lea a exprimat sentimente da mare afecțiune și de stimă deosebită față de poporul român.Audiența s-a desfășurat într-o atmosferă de cordial respect.După terminarea întrevederii cu președintele Consiliului de Miniștri al României, Papa Paul al VI-lea a declarat ziariștilor români : „Sînt foarte bucuros că am putut să mă întîlnesc cu premierul Ion Gheorghe Maurer România este o țară pe care o stimăm și o iubim și căreia îi dorim tot binele. A fost pentru noi o zi istorică".Miercuri, 24 ianuarie, papa Paul al VI-lea a primit în audiență neoficială pe președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socia- ■ liste România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, și de ambasadorul României la Roma, Cornel Burtică.In timpul întîlnirii, la care au participat monseniorul Agostino Casaroli, secretar al Consiliului A- facerilor Publice ale Bisericii catolice, și Monseniorul Mario Brini, secretar al Congregației pentru Bisericile Orientale, a avut loc un schimb de vederi asupra mijloacelor menite să stabilească o mai bună înțelegere între popoare și națiuni, asupra problemelor care privesc menținerea păcii în lume și aplanarea conflictelor în cadrul coexistenței pașnice, prin renunțarea la folosirea forței și prin crearea încrederii reciproce și respectului mutual.

RECEPȚIE OFERITĂ
DE SOCIETATEA E.N.ISeara, conducerea Societății ca capital de stat E.N.I. (Enite Nazio- nale Idrocarburi), a oferit o recepție în onoarea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorgh» Maurer.La recepție au participat Raffaele Girotti, vicepreședintele E.N.I., și membri ai conducerii societății, Giuseppe Lupis, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai conducerii Ministerului Participațiilor Statale, oameni de afaceri și alți reprezentanți ai vieții economice din Roma. ,

aîntîl-ziua deloc la a tovarășului Ion Gheorghe24 ianuarie Roma oîn avut nire Maurer, membru al Comitetului E-xecutiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, cu tovarășul Luigi Longo, secretar general al Partidului Comunist Italian.La întîlnire au participat, din partea română, tovarășii: Corneliu Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și Cornel Burtică, ambasadorul Republicii Socialiste România la Roma, iar din partea italiană tovarășii : Enricomando Cossutta și Carlo Galluzzi, membri ai Direcțiunii C.C. al P.C.I.Cu acest prilej, s-a făcut un larg schimb de păreri asupra principalelor probleme ale situației internaționale precum și asupra relațiilor dintre cele două partide.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, de înțelegere reciprocă.

(Urmare din pag. I)

UNICAT

Berii nguer, Ar-

care au fost încheiate în lunils trecute, ținînd cont de posibilitățile efective ale economiilor celor două țări, permit să se prevadă o creștere ulterioară a cooperării comerciale, industriale, tehnice și financiare între cele două țări.în cursul vizitei, cei doi miniștri ai afacerilor externe au procedat la schimbul instrumentelor de ratificare a acordului cultural și au semnat acordul de colaborare în domeniul turistic, precum și un acord cu privire la reglementarea problemelor financiare în suspensie dintre cele două țări.S-a hotărît că, în cursul săptămânilor viitoare, delegații ale celor două țări se vor întîlni pentru a negocia un acord de comerț și navigație.Peste puțin timp vor avea, de asemenea, loc alte tratative în vederea încheierii unui acord aerian, cu scopul de a stimula activitatea companiilor naționale respective.în domeniul relațiilor culturale, cele două părți au luat act cu satisfacție de progresele realizate în ultimii ani. Ș-â/i hoțărîfrj/dezvoltarea în conti-nuăr^’â' unor astfel da relații și în acest scop să se asigure adîncirea schimburilor în domeniul cultural și tehnico-științi- fic.Subliniind importanța contactelor personale și a schimburilor de păreri efectuate între factorii de răspundere ai ambelor țări, rele- vînd caracterul lor util și contribuția pe care o aduc la o mai bună cunoaștere reciprocă și la dezvoltarea colaborării bilaterale, cele două părți și-au reafirmat hotărî- rea de a continua și în viitor asemenea contacte și întîlniri cu convingerea că ele vor constitui un aport _ la întărirea destinderii internaționale, a încrederii între state, în interesul general al păcii și în special al prieteniei româno- italiene.Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a invitat pe președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Aldo Moro, și pe ministrul afacerilor externe, Amintore Fanfani, să facă o vizită oficială în România.Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene și ministrul afacerilor externe au acceptat cu plăcere invitația, urmînd ca data vizitei să fie stabilită pe cale diplomatică.

A fost exprimată părerea comună că trebuie studiate cu grijă inițiativele întreprinse în această direcție și s-a evidențiat însemnătatea promovării în continuare a tendințelor actuale de dezvoltare a relațiilor bilaterale între statele continentului european, pe baza principiilor Cartei O.N.U. și, îndeosebi, a respectării principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne. Procesul intensificării acestor relații, care și-a dovedit caracterul pozitiv, constituie o premisă importantă în vederea creării condițiilor favorabile pentru dezvoltarea colaborării și pentru întărirea securității în Europa.Părțile au făcut un cuprinzător schimb de idei asupra situației din Orientul Mijlociu și au reafirmat voința de a face tot ce le stă în putință pentru a favoriza găsirea unei soluții stabile și echitabile a problemelor existente, .care să asigure conviețuirea pașnică pfogreăuT tuturor popoarelor din această zonă.Exprimîndu-și punctele de vedere asupra problemei vietnameze, cele două părți și-au manifestat adînca lor îngrijorare față de continuarea războiului din Vietnam și față de pericolele care decurg din aceasta, amenințînd pacea mondială. Părțile și-au reafirmat părerea comună că este necesar să se ajungă la reglementarea problemei vietnameze pe baza acordurilor de la Geneva din 1954. încetarea conflictului din Vietnam va avea, fără îndoială, un efect pozitiv asupra situației internaționale în ansamblul ei.Părțile sînt de acord că gravele probleme existente în lume, focarele actuale de criză confirmă necesitatea — întotdeauna susținută de ele — de a se depune străduințe pentru întărirea Organizației Națiunilor Unite și creșterea eficienței ei, pe baza asigurării universalității și a realizării funcțiunii ei fundamentale de salvgardare a păcii și preîntâmpinare a conflictelor.Cei doi președinți ai consiliilor de miniștri au constatat evoluția favorabilă a relațiilor bilaterale româno-italiene și au examinat ample posibilități de dezvoltare a acestora.în ce privește relațiile economice, cei doi președinți au constatat cu satisfacție că dezvoltarea schimburilor economice a continuat într-un mod deosebit de promițător, ajungînd la peste 100 miliarde dc lira în 1967. Noile înțelegeri

Ieri, în țară : vremea s-a men
ținut relativ călduroasă, cu ce
rul variabil, mai mult acoperit 
în Transilvania șl Moldova, unde 
au căzut ninsori locale. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între mi
nus 4 grade la Joseni și plus 6 
grade la Calafat șl Băllești. în 
București : vremea s-a menținut 
relativ călduroasă,; cu cerul_ va
riabil. Vîntul a suflat slab, 
peratura maximă a atins

de lire

Tem- 
plus

ÎN CÎTEVA
turneul internațional de fot-

3 grade.
Timpul probabil pentru zilele 

<Ie 26, 27 șl 28 ianuarie. In

-. .Aul «temporal- -noros. .Vor . cădea;.;

IU. . . 1 țară
vreme în,’general umedă, cu ce-

european in proba indivi-

viața

comune, care fac, de altmin
teri, să fim o uzină de „me
canică grea”.

Inginerul Colonafi a pus pe 
birou un clasor cu scheme, 
liste, diagrame, toate înlănțui
te în acolade de cifre ce se 
înșiruiau după o logică secre
tă, ale cărei resorturi intime 
zadarnic mă străduiam să le 
descifrez.

PLENARA C. C.ingineri cu experiență, 
îndreptat atenția pe două 
făgașe : în primul rînd, in
troducerea unui sistem care 
să apropie de sistemul' ben
zii rulante producția de serie 
mijlocie (e vorba de așa nu
mitul „montaj în flux, pe tac- 
te", care se va realiza în pri
mul rînd la excavatoare, apoi

reorganiza structural tehnolo
gia la două grupe de piese : 
axe complexe și roți dințate, 
sporind nebănuif randamentul 
procesului de producție. In 
colaborare cu Institutul de 
cercetări pentru tehnologia 
construcției de mașini și cu 
centrul de perfecționare a ca
drelor de conducere din eco
nomie — colaborare pe care

din fiecare imagine surprinsă 
în uzină — și senzația capătă 
o stăruitoare pregnanță — că 
fermentul acestei mari rîvne 
dinamizatoare, fluxul care a 
pus în mișcare toate aceste 
angrenaje lăuntrice își au 
impulsul în Conferința Națio
nală a partidului. Și mai era 
ceva, la fel de prețios : simțul 
acut al finalității ideilor. Fer-

Aseară la Văsteras (Suedia) s-a 
încheiat proba de perechi din ca
drul campionatelor europene de 
patinaj artistic.

Binecunoscutul cuplu Ludmila Be- 
lousova-Oleg Protopopov (U.R.S.S.), 

. care de ctțiva ani domină net proba 
respectivă atît la „mondiale" și 
„europene", cît și la Jocurile Olim
pice, a repurtat din nou titlul con
tinental, fiind urmat de cuplurile 
Tamara Moskvina-Alexei Mișin
(U.R.S.S.) și Heidemarie Steiner- 
Heinz Ullrich Walther (R.D.G.).

După desfășurarea figurilor im
puse în proba de dans, în fruntea 
clasamentului se află Diane Toiu- 
ler-Bernard Ford (Anglia) cu 99 
puncte. Urmează Yvonne Suddick- 
Malcom Cannon (Anglia) cu 96 
puncte și Janet Sawbridge-Jon 
Lane (Anglia) cu 93,3 puncte.

Astăzi, joi, va fi cunoscut cam
pionul 
duală.

O In
bal de la Santiago, echipa braziliană Santos a învins cu 4—0 (3—0) echipa Vasas Budapesta. Cele 4 puncte au fost marcate de Edu (2), Pele și To- ninho. în cel de-al doilea meci, echipa Universidad Catolica a învins cu 4—1 (1-1) selecționata olimpică a Cehoslovaciei. Jocurile au fost urmărite de peste 50 000 de spectatori.

• Reprezentativele de hochei pe 
gheață ale U.R.S.S. și Suediei, două dintre pretendentele la primele locuri în turneul olimpic de la Grenoble, s-au întîlnit la Stockholm în- tr-un meci amical. La capătul unei partide spectaculoase, urmărită de peste 3 000 de spectatori, hocheiștii

re". Dar „fotul a decurs nor
mal, conform planului inițial* 
— mi-a spus calm secretarul 
comitetului de partid al uzi
nei, Sfelian Huțulescu. Tran- 

‘ sportoarele au fost predate 
fără o zi întîrziere. Senzaționa
lul se află poate tocmai în a- 
cest „normal*, în această în
cordare firească, organizată, a 
forțelor pentru a face față unei 
înalte răspunderi. Un senza
țional nu exterior, nu țipător, 
ci încorporat din ce în ce mai 
structural stilului actual de 
muncă al colectivului. Și toc
mai pentru că, datorită stric
tei organizări, efortul, fie el 
și de șoc, și-a pierdut ca
racterul de izbucnire viforoa
să, transformîndu-se într-o 
ritmică și omogenă desfășu
rare de energii, faptul mi s-a 
părut cu deosebire revelator.

— După părerea mea — 
îmi, spunea inginerul Nicolae 
Colonati, adjunct al șefului 
serviciului de organizare a 
muncii — un colectiv atinge 
și depășește ștacheta depli
nei maturități abia atunci 
cînd organizarea se preface 
dintr-o abstracție academică 
într-o necesitate vitală, în a- 
cea „modalitate de a exista" 
atît de specifică 
moderne. La noi, 
vedere dualitatea 
cat, grupa de organizare ști
ințifică, alcătuită din șapte

de la Bombay 
o ÎN FINALA DE SIMPLU, 

ȚIRIAC ÎNVINS‘BOMBAY 24 (Agerpres). — Tenis- manii români Ion Țiriac și Ilie Năs- tase au obținut un frumos succes în turneul internațional de la Bombay, reușind să cîștige proba de dublu. In finală, Țiriac și Năstase au învins, după o partidă maraton, cu 5—7, 3—6, 6—1, 6—4, 7—5 perechea indiană Jaideep Mukherjea, Premjitt Lall.
★In finala probei de simplu masculin, din cadrul turneului internațional de tenis de la Bombay, Metreveli (U.R.S.S.) l-a învins cu scorul de 11—9, 6—3, 6—2 pe Ion Țiriac (România). Proba feminină a fost cîș- tigată de Ivanova (U.R.S.S.) care a dispus cu 6—4, 6—3 ■ de Nirupa Vasaft (India).RÎNDURIsovietici au obținut victoria cu scorul de 5—3 (0-0, 3-1, 2-2).

o La „Albert Hali" din Londra, peste 10 000 de spectatori au urmărit meciul pentru titlul mondial de box la categoria pană dintre Howard Winstone (Țara Galilor) și Mitsunori Seki (Japonia). Winstone a repurtat victoria prin abandon în repriza a 9-a, înscriindu-și astfel pentru prima oară numele pe lista campionilor mondiali.
O Aseară la Augsburg 

disputat meciul de hochei gheață dintre selecționatele R. F. a Germaniei și României. Partida s-a terminat cu scorul de 6—2 (5—0, 1—0, 0—2) în favoarea gazdelor.

precipitații locale;** Vînt potrivit 
cu intensificări din sectorul nord- 
vest. Temperatura în scădere la 
începutul Intervalului, apoi în 
creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 15 și minus 
5 grade, iar maximele între mi
nus 7 și plus 3 grade. In Bucu
rești : vreme în general umedă, 
cu cerul temporar noros, favo
rabil precipitațiilor slabe. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară, la începutul Intervalului.

în cursul dimineții de miercuri președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Cor-, neliu Mănescu, și de celelalte persoane oficiale române, a făcut o

■r

Pe luciul ghejei. (Patinoarul „23 August" din Capitala)

ASCENSIU
— Observați — mi-a atras 

el atenția — că fiecare sche
mă poartă un număr alcătuit 
din șapte cifre. In aceste șap
te simboluri numerice este 
concentrată întreaga semnifi
cație tehnico-economică a 
reperului respectiv. In felul 
acesta am izbutit să codificăm 
172 de repere. Ducind mai 
departe această operație, vom

o înfăptuim pe baza unor 
contracte — vom extinde și 
mai mult studiul privind codi
ficarea, în așa fel încît să 
ne permită, într-un viitor a- 
propiat, introducerea mașini
lor electronice de calcul pen
tru culegerea de date, planifi
carea și programarea tuturor 
fazelor producției...

Era vădit din fiecare cuvînt 
rostit de interlocutorii mei,

la rulourile compresoare) ; 
în al doilea rînd — în ce pri
vește totalitatea producției 
noastre, atît seriile cît și uni
catele — e vorba de codifi
carea, clasificarea și tipizarea 
cît mai multor piese, repere 
și subansamble pornind de 
la principiul că, oricît de 
variate ar fi produsele pe 
care le realizăm,'elementele 
lor au un șir de trăsături

mifatea în a le da carnația 
concretului.

— Cred că mai dăinuie 
încă — îmi spunea tînărul 
inginer Mircea Slavu — o 
prejudecată potrivit căreia 
organizarea strictă înseamnă 
neapărat restrîngerea sferei 
de apariție și aplicație a ini
țiativei. Cum nu se poate mai 
fals I Aici se stabilește o re
lație dialectică la fel de fertilă

industriei 
avind în 

serie-uni-

ca și între necesitate și liber
tate. Părerea mea e că, cu cît 
organizarea e mai cuprinză
toare, mai exactă, cu atît mai 
multe energii reale scapă de 
sub povara acelor mărunțișuri 
ale producției ce înghit ade
seori un timp prețios. Deci 
elanul și inițiativa își află un 
mai larg cîmp de desfășurare. 
Că, la început, spiritul acesta 
nu e întotdeauna înțeles și că 
mai e nevoie de o muncă 
stăruitoare pentru a-l insufla 
tuturor, se desprinde și din 
povestea containerelor...

în ce constă această „po
veste" ? Nu de mult, în sec
ția uzinaj s-a introdus o me
todă extrem de rațională și 
modernă de categorisire și 
transportare a pieselor: con- 
tainerizarea. La fiecare mașină 
se pune un container cu dife
rite despărțituri pentru fiecare 
tip de piese ce vor fi lucrate 
în ziua aceea. In loc ca pie
sele, după ce au fost scoase 
din strung, să fie aruncate pe 
podea, sînt așezate ordonat 
în despărțitura respectivă a 
lăzii, ceea ce — pe deasupra 
— asigură și buna lor păstra
re. Fapt e însă că, și la ora 
actuală, multe containere mai 
sînt goale, în vreme ce ală
turi, pe pardoseala plină de 
ulei și șpan, zac maldăre de 
piese aruncate la întîmplare.

— Nu încape îndoială — 
remarca maistrul Gheorghe

Bratosin — că ideea containe- 
rizării e foarte bună și faptul 
că unii încă n-o aplică nu ne 
poate face să renunțăm la 
ea. Important e să nu dăm 
înapoi de la nici o idee pre
țioasă, căci fiecare — chiar 
dacă solicită un efort în plus 
— se reflectă pînă la urmă 
într-o înlesnire a muncii, în
tr-un spor de eficiență și, 
deci, de cîștig.

Realmente notabile sînt azi 
în uzină respectul pentru so
luțiile ingenioase, pentru 
„miracolele" inteligenței teh
nice, precum și locul tot mai 
larg pe care și-l cucerește, în 
pofida „intemperiilor" de 
tipul celei mai sus evocate, 
credința în virtuțile germina
tive ale ideilor.

Și toate cu un suprem cri
teriu : eficiența. O eficiență 
perfect măsurabilă în cifre mai 
mult decît edificatoare : nu
mai în luna trecută uzina a dat 
producție marfă peste plan în 
valoare de peste 15 milioane 
lei, iar pe fot anul 1967 pla
nul de beneficii a fost depășit 
cu peste zece milioane lei.

intre idei și eficiența lor se 
situează, la uzina brăileană, 
o vastă zonă a efortului și 
răspunderii, a unui continuu 
„echilibru în ascensiune", care 
reprezintă, de fapt, semnifica
ția majoră a progreselor de 
la... „Progresul" la acest în
ceput de an.

DIN SLOVACIABRATISLAVA 24 (Agerpres). — La Bratislava s-au încheiat lucrările Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist din Slovacia. La lucrările plenarei a participat A. Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.Raportul cu privire la proiectul planului economiei naționale a Slovaciei pe anul 1968 a fost prezentat de Frantisek Barbirek, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Slovacia, președintele Comisiei de Stat a planificării din Slovacia.Vasil Bilak, prim-secretar al C.C. al P.C. din Slovacia, a informat pe participanții la plenară despre hotărîrile Plenarei din ianuarie a C.C. al P.C. din Cehoslovacia și despre concluziile care rezultă pentru activitatea C.C. al P.C. din Slovacia și pentru comuniștii slovaci.Alexander Dubcek a vorbit la plenară despre problemele principiale ale activității partidului.In încheierea lucrărilor sale, plenara a adoptat o rezoluție privind planul dezvoltării economiei naționale a Slovaciei pe anul 1963,
I



Ce au arătat alegerile
din Danemarca

După o campanie electorală în cursul căreia, de la începutul noului an, unsprezece partide politice au făcut proba unei activități febrile, în Danemarca s-a încheiat marți noaptea cea de-a treia consultare electorală din ultimii trei ani. Cei 3,2 milioane de alegători chemați la urne, din care au participat 88 la sută, cu 60 000 mai multi decît Ia ultimele alegeri, au avut drept sarcină 
să aleagă pe membrii noului parlament (în număr de 175) dizolvat de premierul Krag, în urmă cu mai bine de o lună de zile.Ce arată rezultatele alegerilor ? In primul rînd, trebuie remarcat faptul că ele confirmă aproape integral pronosticurile sondajelor de opinie efectuate în zilele premergătoare scrutinului în capitala daneză. Marele cîș- tigător al alegerilor a ieșit astfel, după cum s-a prevăzut, partidul radical-liberal, care și-a mărit numărul mandatelor de la 13 la 28. Partidele așa zis tradiționale — conservator și liberal-agrarian — și-au menținut în general pozițiile. primul reușind chiar să-și sporească cu 5 numărul locurilor în parlament. în ce-i privește pe liberalii de centru, ei au fost pur și simplu eliminați din parlament, pierzînd cele 4 locuri pe care le dețineau.Pe social-democrați, care au format guvernul, alegerile i-au costat șase locuri. Socialiști-popularii au pierdut și ei trei locuri, în timp ce noul partid socialist de stînga nu a reușit să intre în parlament.Majoritatea observatorilor politici explică succesul radicalilor, foști parteneri de coaliție ai social-demo- craților, mai ales prin atitudinea a- cestora în problemele de politică externă. După cum se știe, conducătorii acestui partid și-au făcut cunoscute în repetate rînduri pozițiile lor anti-N.A.T.O., propunînd chiar organizarea unui referendum popular în problema retragerii Danemar-

cei din alianța atlantică. Nu mai departe decît în urmă cu cîteva zile, în legătură cu accidentul bombardierului american care a căzut împreună cu încărcătura sa nucleară în apropiere de baza militară de la Thule (Groenlanda), unul din liderii partidului s-a ridicat împotriva zborurilor avioanelor americane purtătoare de bombe atomice și cu hidrogen deasupra teritoriului Danemarcei.Rezultatele alegerilor vor ridica, fără îndoială, după cum relevă agențiile de presă, probleme în formarea noului guvern. Deși cu 63 mandate partidul social-democrat rămîne cel mai mare partid politic din Danemarca, el nu mai poate forma singur guvernul. De altfel, miercuri, primul ministru, Jens Otto Krag, a prezentat regelui Frederik al IX-lea, demisia guvernului. în această situație, comentatorii avansează o serie de pronosticuri. Agenția U.P.I. relevă că Krag i-ar fi invitat pe radi- cali-liberali să formeze împreună un nou guvern, arătînd că cele 91 de mandate combinate o să ofere celor două partide o majoritate în parlament. Nu este exclusă, după părerea altor observatori, nici o coaliție între radicali și partidele „tradiționale". Oricum, se pare că „lupta de culise" care a început, mai precis cel de-al doilea act al alegerilor, se află abia la început.
Radu BOGDAN

Comunicat
sovieto-englezMOSCOVA 24 (Agerpres). — La încheierea vizitei premierului britanic Harold Wilson la Moscova a fost dat publicității un comunicat comun în care se arată că examinînd relațiile dintre cele două țări, părțile au constatat cu satisfacție că se depun eforturi pentru dezvoltarea legăturilor lor bilaterale în domeniul colaborării economice, tehnico-științi- fice și culturale.Se menționează, de asemenea, că cele două părți și-au expus pozițiile în legătură cu războiul din Vietnam, afirmîndu-și sprijinul pentru principiile cuprinse în acordurile de Ia Geneva din 1954 și cerînd cu insistență o reglementare politică a conflictului vietnamez. Partea sovietică și cea britanică și-au afirmat intenția ca, împreună sau separat, să facă tot ce le stă în putere pentru atingerea acestui țel.A fost discutată, de asemenea, situația din Orientul Apropiat și s-a făcut un schimb de păreri asupra căilor de reglementare politică a conflictului, subliniindu-se necesitatea aplicării cît mai urgente a rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967 și au arătat că sprijină e- forturile lui Gunnar Jarring îndreptate spre realizarea retragerii trupelor izraeliene de pe teritoriile ocupate și spre îndeplinirea celorlalte prevederi ale rezoluției.Uniunea Sovietică și Marea Britanie, se arată în comunicat, sînt hotă- rîte să depună eforturi pentru a contribui la consolidarea securității europene, subliniind importanța unei conferințe în această problemă, la care să participe toate statele europene.

Semnarea acordurilor

economice
romano-iramene

economice dintre

•TEHERAN 24. — Corespondentul Agerpres, N. Popovici, transmite : Miercuri au luat sfîrșit lucrările celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte ministeriale ramâno-iraniene.Cu acest prilej la Ministerul Economiei a avut loc ceremonia semnării acordurilor și protocolurilor care au făcut obiectul tratativelor purtate între delegațiile română și iraniană.în comunicat se relevă satisfacția că relațiilecele două țări au continuat să se dezvolte fructuos în favoarea ambelor părți, evidențiindu-se totodată noi posibilități de dezvoltare a schimburilor comerciale și noi domenii de cooperare economică. In timpul lucrărilor au fost tratate și convenite acordurile pe termen lung — comercial și de plăți — în baza cărora cele două țări vor efectua în perioada 1968—1972 schimburi de mărfuri cu un volum de peste 250 milioane de dolari, vor dezvolta colaborarea în domeniul a- griculturii pentru organizarea unui

complex agrozootehnic de tip industrial în Iran pe o suprafață de 10 000 hectare. în domeniul forestier se prevede organizarea unui complex industrial pentru exploatarea și prelucrarea lemnului în regiunea forestieră, din zona Mării Caspice. A fost încheiat, de asemenea, un contract privind suplimentarea exportului de mașini agricole românești în Iran. Documentele au fost semnate din partea română de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior al României, iar din partea iraniană de Alinaghi Alik- hani, ministrul economiei Iranului. — șefii celor două delegații.Seara. în onoarea ministrului comerțului exterior, Gheorghe Cioară, și a celorlalți membri ai delegației, ambasadorul României a oferit un dineu.

a tovarășului Ilie VerdețLONDRA 24 — Corespondentul A- gerpres, Liviu Rodescu, transmite : în cadrul vizitei pe care o face în Marea Britanie, prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, conducătorul delegației guvernamentale române, însoțit de Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și de alți membri ai delegației, a avut miercuri dimineața o întrevedere cu John Stonehouse, ministru de stat la Ministerul Tehnologiei.Din partea guvernului britanic, ministrul de stat John Stonehouse a oferit apoi un prînz în cinstea prim-vicepre- «ședintelui Consiliului de Miniștri al României, la care au luat parte membrii delegației române, precum și reprezentanți ai unor mari firme industriale britanice. Au luat, de asemenea, parte Vasile Pungan, ambasadorul României la Londra, și Sir John Chad- wiqk, ambasadorul Marii Britanii la București.După-amiază, tovarășul Ilie Verdeț, însoțit de Mihai Marinescu, și alți membri ai delegației, a avut o între-

vedere cu Anthony Crosland, ministrul comerțului. Au participat, de asemenea, ambasadorul Vasile Pungan și ambasadorul Marii Britanii la București. în cadrul convorbirii au fost examinate probleme privind relații comerciale dintre România .și Marea Britanie.In seara aceleiași zile, guvernul britanic a oferit o recepție în cinstea delegației guvernamentale române, la Lancaster House. Oaspeții au fost primiți de Anthony Crosland, ministrul comerțului. Au luat parte secretari și subsecretari de stat și alte persoane oficiale de la ministerele afacerilor externe, comerțului, agriculturii, energeticii, lordul Erroll of Hale, președintele Camerei de Comerț din Londra, membri ai parlamentului britanic, reprezentanți ai Consiliului Britanic, reprezentanți ai Confederației industriei britanice, ai Federației britanice a fierului și oțelului, conducători ai unor mari firme industriale și comerciale, oameni de știință și cultură, ziariști.

înfăptuirea 
năzuințelor
de progres
șt prosperitate
(Urmare din pag. I) în în țâri Republl- Algeria, arabe a

După capturarea navei militare

ale R. P. D. CoreenePHENIAN 24 (Agerpres). — In legătură cu capturarea unei nave spion americane de către nave de patrulare aparținînd marinei militare a R. P. D. Coreene, Agenția Centrală Telegrafică Coreeană precizează că forțele armate americane au comis un act ostil premeditat trimițînd o navă înarmată în apele teritoriale ale R. P. D. Coreene. Navele coreene au răspuns la focul deschis de nava agresoare și în urma schimbului de foc mai multi militari americani au fost uciși sau răniți, iar 80 au fost capturați. La bordul navei se aflau o mitralieră antiaeriană, arme de foc, diverse muniții și echipament pentru activități de spionaj.Agenția precizează că aceasta este una dintre cele mai grave provocări comise de armata americană de la încheierea armistițiului, exceptînd cazul navei care a pătruns în apele teritoriale nord-coreene în ianuarie 1967 și care a fost scufundată. In încheiere, agenția avertizează că dacă imperialiștii americani și autoritățile de la Seul vor continua acțiunile provocatoare împotriva R. P. D. Coreene, Armata Populară Coreeană va riposta.WASHINGTON 24 (Agerpres). — Referindu-se la capturarea de către navele marinei militare a R. P. D. Coreene a navei-spion înarmate „Pueblo", secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, a afirmat că aceasta este „o problemă de cea mai mare gravitate" și că Statele Unite caută prin canale diplomatice disponibile să asigure eliberarea navei și a echipajului ei.In rîndul unor personalități politice americane au fost emise unele păreri critice la adresa guvernului în legătură cu acest incident. In legătură cu pretenția oficialităților a- mericane că „Pueblo" s-ar fi aflat

în ape internaționale, președintele Comisiei senatoriale pentru probleme externe, William Fulbright, a declarat că el nu este dispus să accepte tot ce declară Pentagonul ca „fiind în conformitate deplină cu faptele".Importantul ziar american „New York Times" cere americanilor să nu se înfierbînte „cum au făcut unii membri ai Congresului" și să nu se lanseze în concluzii în legătură cu incidentul petrecut.Potrivit agenției France Presse, autoritățile americane din Seul au anunțat că o parte a flotei, a 7-a a- mericane și flota sud-coreeană au fost puse în stare de alarmă.
Ministrul sud-coreean al 
apărării ar fi demisionat 
în urma acțiunilor 
partizanilorCitînd informații provenite din Seul, Agenția Centrală, Telegrafică Coreeană anunță că unități de partizani sud-coreeni au continuat, în cursul zilelor de 22 și 23 ianuarie, atacurile împotriva trupelor sud-co- reene și celor americane dislocate în această tară. Potrivit unor surse in
formate din Seul, citate de agenția 
France Presse, ministrul sud-coreean 
al apărării, Kim Son In, și-ar di pre
zentat demisia în urma acțiunilor 
partizanilor care, după cum s-a mai anunțat, au reușit să pătrundă cu cîteva zile în urmă pînă în apropierea reședinței dictatorului Pak Cijan Hi din Seul.

Programul noului 
cabinet austriac

Cancelarul Austriei, Josef Klaus, a prezentat parlamentului marți după-amiază pe noii membri ai guvernului, remaniat la 17 ianuarie.Scopul remanierii guvernamentale, după cum apreciază presa austriacă, este o concentrare a forțelor partidului populist în guvern și o mai eficientă coordonare a activității întregului cabinet. Este știut că, pentru prima oară în perioada postbelică, reprezentanții partidului populist au format singuri guvernul, la 20 a- prilie 1966, după două decenii de colaborare cu partidul socialist. Formula a fost atunci cu totul nouă și în mare măsură neașteptată, întrucît, după alegerile din 6 martie 1966, între cei doi foști parteneri guvernamentali au fost purtate în continuare negocieri dramatice pentru reluarea coaliției. Dar noile condiții puse de liderii populiști n-au fost considerate acceptabile pentru majoritatea socialiștilor, cu excepția grupului condus de actualul președinte al partidului, Bruno Kreisky, care s-a pronunțat pentru menținerea coaliției 
cu orice preț.De atunci, unele probleme s-au complicat pentru partidul guvernamental : dificultăți economice, așteptări neîmplinite în negocierile cu Piața comună, alegerile looale din toamnă soldate 
cu pierderi alarmante etc.

In aceste condiții s-a impus părerea cancelarului Klaus, președintele partidului populist, că trebuie procedat Ia unele modificări în guvern. Schimbările vizează tocmai acele sectoare unde nu s-a ajuns la rezultatele dorite sau proclamate. Evident, ca scop general, măsurile adoptate urmă-
, CORESPONDENTA 

DIN VIENA 
DE LA P. STANCESCIU

BUDAPESTA 24. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, tran
smite : Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală intre România și Ungaria, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, Dumitru 
Turcuș, a oferit miercuri seara un 
cocteil in saloanele ambasadei.

Au luat parte dr. Ajtai Miklos, 
membru supleant al Biroului Poli-

tic al C.C. al P.M.S.U., vicepreșe
dinte al guvernului, Peter Jânos, 
ministrul afacerilor externe, Horgos 
Gyula, ministrul metalurgiei și 
construcțiilor de mașini, Pârdi 
Imre, președintele Comitetului de 
stat al planificării, dr. Beresztoczy 
Miklos, vicepreședinte al Adunării 
de Stat a R.P. Ungare, conducători 
ai unor instituții centrale și orga
nizații obștești, oameni de știință 
și cultură.

60 de scriitori fran
cezi au adresat un apel opiniei 
publice internaționale pentru 
salvarea poetului grec Yannis 
Ritsos, deportat în aprilie 1967 
în insula Leros. Scriitorii fran
cezi își exprimă îngrijorarea în 
legătură cu faptul că Ritsos, în 
vîrstă de 58 de ani, are o să
nătate șubredă care s-a agra
vat datorită condițiilor inuma
ne de detențiune. Apelul este 
semnat, printre alții, de 
Francois Mauriac, Marcel 
Achard, Jacques Madaule, 
Louis Aragon, Elsa Triolet, 
Pierre Seghers, Vercors, Jean 
Guehenno, Jean Cassou.

I

agențiile de presă transmit

La 27 ianuarie vor în
cepe lucrările pentru deblo
carea navelor sub pavilion 
străin din Canalul de Suez

— a confirmat purtătorul de cuvînt— a confirmat purtătorul de cuvînt oficial al guvernului R.A.U., Hassân Zayat. Este vorba de o primă etapă de studiere în adîncime a canalului pentru a înlătura obstacolele existente. Aceste sondaje, a precizat purtătorul de cuvînt, vor dura 2—3 săptămîni. Răspunzînd unei întrebări a ziariștilor referitoare la

oficial al guvernului R.A.U., HassânZayat. Este vorba de o primă etapăde studiere în adîncime a canalului pentru a înlătura obstacoleleexistente. Aceste sondaje, a precizat purtătorul de cuvînt, vor dura2—3 săptămîni. Răspunzînd uneiîntrebări a ziariștilor referitoare la cererea Izraelului de a se proceda la demilitarizarea peninsulei Sinai, Zayat a subliniat că ideea creării unor zone demilitarizate a fost totdeauna acceptabilă pentru R.A.U., dar numai în cazul în care și cealaltă parte o acceptă.

Delegația Partidului Co- 
munist Mexican, ^Wțfcăr'â& Arnoldo Martinez Verdugo, prim- secretar al C.C. al P.C.M., a sosit la 24 ianuarie la Sofia. Delegația a fost întîmpinată de Stanko Todorov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.B., și de alți conducători de partid. în cursul vizitei, ea va avea convorbiri cu o delegație a P.C.B.

fllexei Kosîghin efectuea
ză o vizită oficială în India. Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a plecat miercuri într-o vizită oficială în India, la invitația primului ministru Indira Gandhi, anunță agenția TASS. El va participa la festivitățile prilejuite de sărbătoarea națională indiană — Ziua Republicii.

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului de Externe al 
R. D. Germane3 d3t publicității o declarație în care protestează în legătură cu sosirea în Berlinul occidental a președintelui R.F.G., Heinrich Liibke.

0 escadra de nave mi
litare sovietice, sub comanda amiralului Serafim Ciursin, comandantul flotei din Marea Neagră, a plecat miercuri într-o vizită de prietenie în Iugoslavia. Pavilionul de navă amiral a fost înălțat pe crucișătorul purtător de rachete „Groznîi". (TASS)

resc asigurarea majorității partidului populist în alegerile generale din 1970, fapt pentru care s-a și hotărît ca succesorul actualului cancelar Klaus să devină, după părerea unanimă a presei austriece, Hermann Withalni — secretarul general al partidului populist, numit la ultima remaniere vicecancelar;Definind în fața deputaților programul de lucru al noului oabinet, cancelarul Klaus a subliniat că la baza activității guvernului vor sta în continuare principiile și țelurile expuse în declarația din 20 aprilie 1966. Menționînd realizările și dificultățile înregistrate în ultimii doi ani, cancelarul a arătat că guvernul austriac in

tenționează să găsească soluții pentru problemele economice și să pună o mai mare ordine în finanțele statului. Cancelarul a precizat, totodată, că economia austriacă este afectată de fenomenele de stagnare sau de încetinire a ritmului de dezvoltare economică, înregistrate într-o serie de țări vest-europene.în partea consacrată politicii externe, cancelarul a exprimat părerea că în politica mondială s-a ajuns mai curînd la o înăsprire a încordării decît la destindere. Războiul din Vietnam continuă cu înverșunare. De asemenea, anul trecut, în Orientul Apropiat au vorbit armele. Există în continuare vechi focare de război.Ca preocupare direotă a guvernului, cancelarul a menționat încheierea unui acord între Austria și Piața comună, țel pentru atingerea căruia se vor întreprinde în continuare noi eforturi.Cancelarul Klaus a ținut să releve că între principalele o- biective ale politicii externe a Austriei vor continua să fie garantarea securității și independenței țării și dezvoltarea relațiilor prietenești cu celelalte state. Austria — conchidea cancelarul — se va strădui și în viitor să participe într-un mod activ la colaborarea internațională, în special în cadrul O.N.U. și să-și aducă contribuția la menținerea păcii în lume.

Cu prilejul aniversării Unirii Principate
lor Române 13 Ambasada României din Paris a avut loc o seară culturală. Au luat parte membri ai coloniei române. Institutul de limbă și literatură română din Strassbourg a organizat miercuri colocviul literar „Moș loan Roată și Unirea". Au participat numeroși profesori și studenți. Casa de cultură a tineretului din Longjumeau (Paris) a organizat, de asemenea, o seară culturală românească.

Direcția Centrală de Statistică a U.R.S.S. 
a anunțat C3 *n 1967 sporul producției industriale a U.R.S.S. a fost de 10 lă sută, față de 7,3 la sută prevăzut în plan. Producția peste plan se ridică la 7 miliarde ruble. O caracteristică importantă a anului trecut, se arată în comunicat, a constituit-o accelerarea creșterii producției mărfurilor de consum. Recolta globală de cereale a fost de 147 600 000 tone, cu 13 la sută mai mare decît volumul mediu anual din perioada 1961—1965. Venitul național a sporit cu 6,7 la sută, veniturile reale ale oamenilor muncii — cu 6 la sută pe cap de locuitor. Au fost puse în funcțiune aproximativ 400 noi mari întreprinderi industriale. Populația a fost la 1 ianuarie 1968 de aproximativ 237 000 000 oameni.

După ședința de miercuri a guvernului 
francez, prezidată de generalul de Gaulle, a fost adus la cunoștința presei un program care prevede reducerea unor impozite, sporirea alocațiilor familiale, creșterea pensiilor pentru persoanele în vîrstă și alte măsuri de la care guvernul așteaptă să accelereze expansiunea economică ce riscă să fie frînată de recentele măsuri restrictive adoptate în Anglia și S.U.A.

Cehoslovacia a achizițio
nat de la firma franceză 
„Saviem", pe b3za unui credit pe termen lung, licența pentru producția de autocamioane „Super- Goelette" de o tonă și jumătate și „Super-Galion" de trei tone. Ziarul „Rude Pravo" scrie că întreprinderile cehoslovace au dreptul de a exporta autocamioanele fabricate după licența franceză pe piețele din țări terțe. La rîndul său, firma „Saviem" va achiziționa din Cehoslovacia mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor.

Poziția S.U.fi. față de gu
vernul de la fîiena. s.u.a. nu consideră necesar un act formal de recunoaștere diplomatică a guvernului grec și el consideră pe regele Constantin ea șef al statului — a anunțat purtătorul de cuvînt al Departamentului de stat. Intr-un interviu pentru radio Luxemburg, premierul Papadopoulos a declarat că nu exclude posibilitatea ca regele să-și piardă tronul dacă își prelungește exilul, iar la Roma regele a avut o nouă întrevedere cu un emisar al guvernului de la Atena.

Miercuri s-au încheiat lu
crările celei de-a 7-a se
siuni a Seimului R. P. Po
lone* cea de-a doua zi au fost prezentate o serie de proiecte de lege cu caracter agricol.
Groen-„S.U.A. afară din 

landa ! Danemarca — afa
ră din N.A.T.O." — aceas
tă reacție, înfățișată în fo
tografia de mai jos, a fost 
întîlnită marți la un cen
tru de vot din Copenhaga 
pe o pancartă confecționa
tă de alegători; este nu
mai unul din semnele prin 
care opinia publică dane
ză își manifestă neliniștea 
după accidentul bombar
dierului „US Air Force", 
prăbușit cu încărcătură nu
cleară lîngă marea bază a- 
mericană de la Thule, din 
Groenlanda.

In presa' americană se 
exprimă părerea că Groen-

landa ar putea 
mult timp, dacă 
pentru totdeauna, 
de bombele cu 
pierdute de bombardierul 
american.

Ziarul britanic „Guar
dian" apărut miercuri, cre
de că accidentul va cauza 
americanilor tot atîtea di
ficultăți ca si incidentul din 
1966 din largul coastelor 
Spaniei. „Dezbaterile care 
vor urma trebuie să depă
șească cadrul Danemarcei... 
Pericolul radioactivității 
este grav. Credem că a so
sit timpul să se pună capăt 
acestor zboruri".

rămîne 
nu chiar 
„minată" 
hidrogen

privind construirea ca Arabă Unită, în Siria și în alte . urior importante obiective industriale, îndeosebi în domeniul metalurgiei, al energeticii, al electrificării ; de asemenea, veștile care se referă la descoperirea și punerea în valoare a unor noi resurse petroliere, a unor zăcăminte miniere ca și a altor măsuri care oglindesc eforturile pentru punerea temeliilor unor industrii naționale. Măsurile privind înfăptuirea reformei agrare și dezvoltarea agriculturii, privind rezultatele obținute în domeniul învățămîntului și culturii, al creării de cadre naționale, îmbunătățirea sănătății poporului și alte măsuri cu caracter progresist, menite să contribuie la ridicarea nivelului de trai material și spiritual al popoarelor, se bucură de prețuirea și simpatia opiniei publice românești.Guvernul României socialiste s-a preocupat în mod deosebit de lărgirea legăturilor multilaterale ale țării noastre cu țările arab*! Volumul comerțului dintre Româ)^ j și Republica Arabă Unită a eres- ' cut de peste 2,5 ori față de anul 1960, țara noastră livrînd în R.A.U. produse ale industriei constructoare de mașini, ale altor ramuri industriale. Țara noastră și-a adus contribuția la punerea în valoare a bogățiilor naturale ale Algeriei prin livrarea de utilaj petrolier, precum și prin trimiterea unor cadre didactice care au predat la Universitatea din Alger și la mai mult licee din această țară.Intre țările arabe și România au loc frecvente schimburi de vizite ale unor delegații guvernamentale, o importanță deosebită pentru strîn- gerea legăturilor prietenești dintre România și R.A.U. avînd recenta vizită la Cairo a vice-președintelui Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădulescu. Au loc de asemenea schimburi de vizite între reprezentanții vieții publice, specialiști în diferite domenii ale econo- a miei, științei și tehnicii. Bunele relații prietenești, de cooperare ce s-au statornicit între țările noastre corespund intereselor atît ale poporului român cît și ale popoarelor arabe, intereselor cauzei păcii și prieteniei între toate popoarele ; este dorința vie a poporului român ca aceste relații să se dezvolte neîncetat, devenind din ce în ceEforturile depuse de dobîndirea nu o dată dramatice, luni de cînd a avut loc conflictul armat dintre Izrael și țările arabe. După cum este știut, România s-a pronunțat cu hotărîre împotriva ostilităților militare, pornind de la convingerea că un război nu ar servi nici unuia dintre aceste state, ci numai imperialismului și cercurilor reacționare. în situația creată, ca urmare a ostilităților, țara noastră consideră, după cum au arătat în numeroase rînduri conducătorii de partid și de stat ai României, ca fiind de o importanță primordială retragerea trupelor izraeliene din teritoriile ocupate și renunțarea la orice pretenții de a obține avantaje teritoriale de pe urma operațiilor militare.Este în interesul tuturor popoarelor, al cauzei păcii și securității ca în situația creată în Orientul A- propiat să se caute și să se găsească soluții care să țină seama de interesele legitime ale tuturor popoarelor și statelor din această regiune și care să includă rezolvarea tuturor problemelor litigioase, inclusiv a problemei refugiaților arabi.Manifestîndu-și și pe această cale solidaritatea cu popoarele arabe, România a acordat țărilor arabe care au avut de suferit de pe urma ostilităților din Orientul Apropiat — R.A.U., Siria și Iordania — ajutoare în alimente, medicamente, instrumente medicale și alte produse pentru populație.Reafirmîndu-și sentimentele de caldă solidaritate cu cauza mișcării de eliberare națională și socială a popoarelor din întreaga lume, cu cauza tinerelor țări independente care pășesc pe calea dezvoltării lor de sine stătătoare, poporul român își exprimă dorința de a dezvolta tot mai mult legăturile de prietenie și colaborare cu popoarele și țările arabe, de a le vedea realizîndu-și năzuințele lor legitime în lupta pentru consolidarea independenței naționale, pentru dezvoltarea economică, pentru bunăstare și fericire.

mai bogate.susținute, constructive popoarele arabe după independenței au fost frînate de evenimente Nu au trecut nici opt
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