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9Pentru a-șl justifica existența, orice activitate productivă trebuie să prezinte o anumită eficiență economică. Acest lucru a fost subliniat și la Conferința Națională a partidului : „rentabilitatea 
nu mai este o chestiune privată a di
feritelor întreprinderi, ci o problemă 
fundamentală a întregii societăți. 
Orice activitate economică trebuie să 
corespundă unor cerințe concrete ale 
societății, să răspundă unor nevoi 
reale ale vieții materiale și spirituale 
a oamenilor, asigurînd în același 
timp creșterea continuă a avuției 
naționale, sporirea venitului național". Cerința este pe deplin valabilă și pentru rețeaua științifică, îndeosebi pentru colectivele din domeniul științelor tehnice.Eficiența cercetării științifice a- pare atunci cînd institutul sau laboratorul în cauză realizează, prin soluțiile pe care le oferă spre valorificare, nu numai simpla reconstituire a fondurilor investite, dar și un a- numiț excedent, un beneficiu, ca premisă pentru continuarea și lărgirea activității sale în viitor. Industria minieră — în cadrul căreia ne desfășurăm activitatea — poate fi considerată astăzi, în ansamblul ei, rentabilă. Lucru confirmat atît de producția fizică realizată — în 1967, ea a produs, față de 1950, de 15 ori mai mult minereu de fier, de 10 ori mai multe minereuri polimetalice, de 20 de ori mai multe substanțe nemetalifere, de 90 de ori mai multe minereuri cuprifere — cît și de beneficiile obținute peste plan și de posibilitatea de a renunța la dota- ții în valoare de circa 200 milioane lei. La obținerea acestor rezultate și-au adus contribuția și colectivele de cercetare din rețeaua Ministerului Minelor, printre care și institutul nostru (ICEMIN), căruia îi revine importanta misiune ca — prin . mijloacelor tie ' pro1-' ducție și a proceselor tehnblogice — să înlesnească pătrunderea rapidă a progresului tehnic în sectoarele productive. Dar rentabilitatea de an

samblu nu poate ascunde faptul că 
mai există încă unele întreprinderi 
care au o activitate nerentabilă, la 
adăpostul rezultatelor bune obținu
te de altele. Lichidarea acestei ano
malii cere eforturi nu numai din 
partea eolectivelor din întreprinderi, 
dar și din partea cercetării științifi
ce de specialitate, care trebuie să 
le ajute mai susținut și să tindă să 
devină ca însăși — în cadrul fiecă
rui colectiv în parte — rentabilă. Astfel, adesea în colaborare cu beneficiarii direcți, au fost elaborate terpe de cercetare privind noi me- ,ide de exploatare minieră, de susțineri, de asecări și traversări de formațiuni acvifere, de valorificare superioară a substanțelor minerale utile, precum și de mecanizare-auto- matizare.

Din corelarea tot mai pronunțată 
a activității cercetătorilor cu cea a 
specialiștilor din producție rezultă 
nu numai un circuit operativ pro- 
ducție-cercetare-producție, dar și 
extinderea considerabilă a sferei 
activității cercetătorilor pe terenul 
producției. M-am oprit asupra acestui 
aspect deoarece el evidențiază marile 
posibilități de înmulțire a colaborări
lor și implicit de obținere a unei 
rentabilități economice superioare în 
activitatea institutului.Amintesc în acest sens că preocupările de organizare științifică a producției și a muncii în unitățile miniere reprezintă un teren important de manifestare a inițiativei nu numai pentru specialiștii respectivelor unități, dar și pentru cercetătorii de specialitate. Acest lucru a reieșit și din analizarea economicității unor cercetări efectuate de institut în anii precedenți în scopul desprinderii direcțiilor de cercetare mai promițătoare care ar merita să fie continuate în viitor. Drept urmare, colective de cercetători ai institutu-

lui au participat, de pildă, la îmbunătățirea activității de normare, obți- nindu-se, o mai rațională utilizare a timpului de lucru în unele întreprinderi, reducerea consumurilor specifice, un randament mai mare al mijloacelor fixe și circulante etc. Astfel, la întreprinderea minieră Cavnic s-au putut evalua economii de peste 36 milioane lei, iar cercetările privind elaborarea unor norme unificate de muncă au conturat posibilitatea de a se obține economii de circa 100 milioane lei în etapa finală de generalizare a noilor norme, concomitent cu creșterea productivității muncii. O altă direcție nouă de cercetare privește automatizarea siste-

mulul informațional în industria minieră, pe baza concentrării materialului documentar-informativ existent. S-a ajuns la concluzia că prin organizarea unor centre interconectate, dotate cu calculatoare electronice, s-ar putea realiza economii de circa 20 milioane lei anual.
Dar modalitățile existente de apre

ciere a contribuției cercetării fac să 
apară într-o formă insuficient de 
clară — uneori chiar diminuată — 
participarea institutului la rezolvarea 
unor importante și acute nevoi ale 
producției și, implicit, rentabilitatea 
lui. Dificultățile care îngreunează 
evidențierea cît de cît clară a efi
cienței economice reale a cercetării 
rezultă atît din motive organizatori
ce, practice, specifice întreprinderi
lor, cît și din finanțarea mixtă a in
stitutelor de cercetare (de la buget 
și din fondul de tehnică nouă al în
treprinderilor).

(Continuare în pag. a III-a)

La Cluj
UN NOU ORĂȘEL STUDENȚESCCLUJ (corespondentul „Scânteii")., — în apropierea observatorului astronomic din Cluj, una din zonele cele mai pitorești ale orașului, va începe în curînd construcția celui de-al doilea complex social studențesc. El va cuprinde 7 cămine cu 3 200 locuri, o cantină cu o capacitate de autoservire dp 3 000 de porții și o spălătorie mecanică. Intrarea în ,,orășel" va fi marcată de un -complex - cotner'ciai. Lă capătul celălalt av fost amplasat un dispensar medical cu staționar — infirmerie, cu cabinete medicale de stomatologie, săli de consultație și tratament, o farmacie. O centrală mică pentru alimentarea

căldură și abur tehnologic va încheia seria olădirilor. Revenind la cămine, proiectantul a căutat să dea fiecăruia personalitatea lui. Fiecare va fi, într-un fel sau altul, diferit de celelalte, fie prin arhitectura interioară, fie prin cea exterioară.Amplasînd noul complex în mijlocul unei livezi, proiectantul — D.Ș.A.P.C. Cluj — a păstrat pe cît posibil neschimbat cadrui natural, îmbogățindu-1 cu noi dotări de agrement: vor fi amenajate spatii pentru cluburi în aer liber și spații verzi. Documentația tehnică a fost terminată în bună parte și predată beneficiarului.

ÎN CONSTRUCȚIE
La Combinatul siderurgic din 

Galați a început construcția 
unei fabrici de granulare a xgu- 
rei. în prima etapă, aceasta va 
fi echipată cu utilaje și instala
ții pentru o producție de 500 000 
— 800 000 tone pe an, în sorti
mente ce vor interesa atît fabri
cile de ciment, cit și cele de 
prefabricate ușoare pentru con
strucții. Tehnica de fabricație 
este mult mai simplă și mai efi
cientă decît în alte fabrici simi
lare existente în (ară. Nu vor 
mai fi necesare benzi pentru 
transport, buncăre, care au în 
general volum mare și sînt ane
voios de întreținut, închizătoare 
etc. în locul lor sînt prevăzute 
instalații hidraulice de acțio
nare, comandate centralizat, po
duri rulante șl un sistem de căi 
de aprovizionare și transport în 
circuit continuu. întregul echi
pament este proiectat și produs 
în țară.

Monumentalul Palat al culturii din Iași va adăposti o nouă instituție de cultură — Muzeul de istorie a Moldovei, actualmente în curs de organizare. In cele 20 de săli destinate a- cestul muzeu vor fi prezentate sute de exponate : piese achiziționate din diferite descoperiri arheologice, documente originale și facsimile, panouri, fotografii, fotocopii, publicații ce vor reflecta lupta românilor de pe aceste meleaguri pentru libertate, neatîrnare, unitate națională și progres social.Exponate deosebit de interesante vor înfățișa Moldova, în timpul apariției și cristalizării relațiilor de producție feudale, lupta împotriva cotropirii otomane dusă în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, unirea țărilor române sub Mihai Viteazul, destrămarea feudalismului și apariția relațiilor de producție capitaliste. De asemenea, documente valoroase pun în lumină activitatea de pregătire a anului revoluționar 1848, ilustrează contribuția Moldovei la realizarea și desăvîrșirea Unirii, dezvoltarea economică, culturală și socială în vremea domniei lui Alexandru loan Cuza, începuturile mișcării muncitorești, apariția primelor publicații socialiste la Iași, a- portul moldovenilor Ia desfășurarea războiului pentru independență (1877—78), răscoalele țărănești din 1907. Alte mărturii fixează prin date și imagini Moldova dintre cele două războaie mondiale, lupta maselor și a unor eminenți oameni de știință și cultură împotriva dictaturii militare ias- ciste și a războiului antisovie- tic. Secții speciale ale Muzeului vor 1944, muncii țării la ției socialiste.
reflecta Moldova după contribuția oamenilor din această parte a d.esăvîrșirea construc-

(Agerpres) (Agerpres)

Pe s&iA
rafalele mării

inospitaliere
Ger tăios, șfichiuind fețele, scrijelind 

obrajii, mușcînd din carnea mîinilor fixate 
pe unelte.

Fulguire continuă, orbind — in lumina 
puțină a unui cer sur, cenușiu — cromat, 
privirile atente, concentrate.

Urletul de lupodică rănită, sunetul ob
sedant al furiei necontenite a valurilor 
împotriva uscatului: prezența mării în
văluite în întregime în ceață — invizibilă, 
în această zi de aspru februarie. Vuiet 
cu care omul e nevoit să se obișnuiască, 
zgomote care nu trebuie să-l rețină, să-l 
impresioneze nici o clipă. Auzul lui tre- 

: buie să selecteze atent, cu promptitudine, 
sunetele șantierului, uruitul betonierelor, 
mișcarea macaralelor, comenzile, apelurile 
de sincronizare.

O zi de februarie, atmosferă de șantier 
în plină activitate.

Expus vitregiilor naturii, omul trebuie 
să reziste mai tare ca piatra — devenită 
nisipul, argila roșie și cleioasă de la 
picioare — să lucreze, să creeze, să zi
dească temeinic, opunîndu-se intemperii
lor, manifestărilor violente ale mării.Și totuși, la nord de Mangalia se con
struiește, se zidește: se lucrează pe o 
bandă de vreo 5 kilometri cuprinsă — 
de-a lungul mării — între Mangalia și 
romanticul Neptun ridicat iarna trecută.

Se muncește intens, de astă toamnă, de 
cînd excavatoarele au rupt prima cupă 
din malul calcaros, de cina s-a pus prima 
temelie. Aici, în această zonă, va fi ridi
cată pînă în 1971 o nouă stațiune balneară : Mangâliâ-Nord? —

Șantierul îți poate prefigura compo
nente importante ale viitoarei stațiuni. 
Hoteluri spațioase cu cinci și altele cu 
nouă și paisprezece etaje vor domina ca 
niște uriașe nave moderne întinderile de 
mare și de uscat pînă nu demult pustii.

Împreună cu piticele căsuțe din prefa
bricate, ridicate îndeosebi pe platou
rile mai înalte, împreună cu nelipsitele 
campinguri, toate deservite de .20 de 
restaurante — vor putea primi în final 
peste 26 000 de oaspeți. Primii 3 700 sînt 
așteptați chiar în vara aceasta în imediata 
vecinătate a Neptunului.

Aici — pe o plajă ce se lărgește prin 
uriașe excavaje la cam 70—80 de metri 
pentru a primi și mai mulți vizitatori ■— 
este acum zona maximei efervescențe a 
constructorilor, pe care îi găsești lucrînd 
intens, în hotelurile cu cinci nivele ridi
cate „la roșu", executînd lucrări de gli
sare și finisare la celelalte, turnînd fun
dațiile căsuțelor.

Dar cum va arăta oare această stațiune 
terminată în întregime în 1971 ?

Conducîndu-mi privirea pe hartă și de- 
senînd rapid schițe simplificate, arhitecții 
Dan Rusovan și Șerban Manolescu 
(D.Ș.A.P.C.-Constanța) îmi fac mai puțin 
o descriere și mai mult o expunere de 
principii. Mangalia-Nord, prezentînd un 
cadru natural similar Neptunului îl va 
mărgini armonios. Intuiești, fie și numai 
din mișcările mîinilor lor deasupra hărții

Natalia STANCU

(Continuare în pag. a n-a)

Noua fabrică de mobilă din Vaslui intrată în producție în a- cest an
Foto : M. Andreescn

civilizație 
în mediulDe la bun început consemnăm un fapt pozitiv : numărul atelierelor meșteșugărești ce trebuiau înființate în mediul rural, de către cooperația de consum, în perioada 1966—1967, a fost considerabil depășit. O pondere mai mare au croitoriile, cizmăriile și frizeriile. Adică tocmai acele ateliere care asigură satisfacerea unor necesități mai urgente și sînt, deci, mai frecvent solicitate. Firește, cetățenii întîmpină cu satisfacție orice acțiune întreprinsă în acest sens.Dar, fără a diminua realizările, prețuind eforturile depuse pînă acum, atragem atenția și asupra unor deficiențe, a căror lichidare ar putea grăbi acțiunea de dotare a satelor cu magazine și ateliere, cu un sistem de servicii în măsură să răspundă cerințelor vieții civilizate.Dezvoltarea actuală a comunelor presupune existența, în cadrul acestora, a unei rețele de magazine și

cu-ateliere cu un profil prinzător și cît mai complex. Cu toate acestea, sînt încă multe județe cu un număr considerabil de comune în care nivelul activității de servicii se menține la zero.în județul Teleorman, de pildă, revin, în medie, 2,80 ateliere la o comună. S-ar părea că fiecare comună are două sau trei unități. Realitatea este că din 121 comune, 15 nu au nici un atelier, 27 au numai unul singur și 16 au abia două. Deci, cifra medie ascunde o situație cu totul nesatisfăcătoare, existentă în a- proape jumătate din comunele județului. Dacă adîn- cim analiza la structura pe profile a atelierelor, rezultă o situație și mai necorespunzătoare : din totalul comunelor, numai 64 au croitorii, 66 cizmării șl 75 frizerii. Cu alte cuvinte, în jumătate din numărul total al comunelor nu se asigură nici măcar serviciile elementare. Cu mici diferențe,

situația este asemănătoare în multe alte județe.Să vedem, mai în amănunt, cum stau lucrurile la Poenarii-Vulpești — Ilfov, în această comună, cu o populație de cîteva mii de locuitori, localnicii merg pe jos 5—6 km, pînă la cea mai apropiată comună ; la fel pentru a repara un bocanc sau a coase o cămașă. Pentru un coafat, femeile sînt nevoite să ia trenul pînă la București sau Răcari, cale de 40—50 km.Comunele care au un atelier sau două sînt prezentate de organele locale ale cooperației cu satisfacția sarcinii împlinite. Dar, oare existența numai a unui atelier de bobinaj, a unei sifonării, a unui darac de lină sau a unui atelier de mase plastice — cum poți întîlni în comunele Mărăcineni, Simileasca, U- dați (județul Buzău) este în măsură să răspundă tuturor necesităților curente ? înființarea numai a unor

pentru un tuns,
asemenea ateliere, fără stabilirea unei ordini firești de urgență, înseamnă privarea cetățenilor de servicii elementare, pe care cooperația are obligația să le asigure. Deci, unde este dezvoltarea armonioasă preconizată ?Cu prilejul raidului nostru, am discutat cu numeroase cadre de conducere ale cooperativelor de consum, printre care cu cele din comunele Răcari, Malul Spart, Crevedia Mare (județul Ilfov). în principiu, toată lumea a fost de acord că secțiile de prestări sînt foarte necesare. Cînd i-am întrebat însă pe președinții ori pe contabilii respectivi de ce nu înființează în comunele lor asemenea ateliere, a început invocarea „cauzelor obiective" : lipsa de spațiu, lipsa de cadre, greutățile de tot felul.

George POPESCU

(Continuare în pag. a Ii-a)

Omul contemporan este, dacă nu mai sociabil decît odinioară, în orice caz incomparabil mai social. Legăturile sale cu semenii, atît prin locirea informației derne (eu îl văd la ra din fotoliu pe Claude Killy pregătin- du-se de slalomul uriaș și pe cetățeanul american demonstrînd în fața Casei Albe) cît și prin contactul direct (99 la sută dintre oameni muncesc tr-un spațiu comun prinzînd de la 3 100 000 angajați) sînt ce în ce mai strînse, bile și nediluabile. Vrînd- nevrînd, majoritatea timpului nostru liber fășoară lîngă șl ceilalți.A vorbi astăzi existențe izolate lează cu a despre echiva- formula o utopie : pînă și singurătatea a devenit colectivă. A vorbi despre retragerea în turnul de fildeș înseamnă a schița o imposibilitate ; nu mai există turnuri. Pînă și îndeletnicirile care într-alt ev erau crîncen individualiste au devenit sociabile. Fizicianul nu-și mai poate exprima genialitatea într-un pod cu fiole ci solicită existența laboratoarelor cu apara- taj complicat și asistenți pe măsura aparatelor. Matematicianul are nevoie de ordinatori pentru efectuarea calculelor. Cercetătorii întru descoperirea cancerului conduc o echipă, iar profesorul Barnard n-ar fi putut spune niciodată : acum mă duc să transplantez o Inimă, ci, obligatoriu, acum ne ducem să... deoarece pentru e- fectuarea operației sînt necesari un medic reani- mator, un cardiolog, un radiolog, asistenți, surori, tehnicieni care asigură funcționarea blocului ope-

rator etc. în sfîrșit, paznicul farului primește, o- dată pe trimestru măcar, vizita unui inspector.Dacă institutele noastre de statistică ne-ar oferi și unele teme ceva mai palpitante, ca de pildă, „analiza unei zile din viața individului mediu 1968", atunci am observa, nu fără stupoare, că marea, imensa parte a ceasurilor de ne-somn o trăim în contact cu oamenii. De la urcarea dimineața în autobuz și primul dialog cu taxatorul, la începerea activității și cele dintîi schimburi de cuvinte cu șefii, egalii și subordonații, de Ia așteptarea în fața ghișeului pentru eliberarea unul act, la discuția cu medicul de la policlinică, de la solicitarea unui obiect din magazin la dorința de a obține un bilet de cinema, ziua noastră este construită dintr-o serie foarte densă de contacte. Contacte sau ciocniri ?In anume cazuri întîl- nirea cu omul, să-l numim generos, de la ghișeu se desfășoară normal. Despărțlndu-ne de el vom spune că am avut de-aface cu un om sociabil. Acest cuvînt, desuet astăzi precum un tango la un „ceai" contemporan, presupune că preopinentul nostru s-a purtat civilizat, ne-a ascultat cu a- tenție, nu ne-a înjurat de ceară, nu ne-a lăsat să așteptăm trei ore în frig un da sau mai ales un 
nu, a vorbit utilizînd pluralul, a rezolvat ceea ce era de datoria lui să rezolve, a răspuns la salut, a rîs, „n-aveți pentru ce" și eventual a schițat un surîs, adică o mișcare a buzelor din ce în ce mai rară pe undeva șl de a- ceea prețioasă.

progrese
pe calea 
securității

Problema securității europene deține un loc deosebit de important pe ordinea de zi a vieții internaționale. Popoarele continentului nostru, atît de greu încercate în trecut, consideră ca un deziderat major normalizarea și dezvoltarea relațiilor între state, lichidarea focarelor de tensiune, crearea unui climat de înțelegere, încredere și colaborare între toate națiunile europene. Securitatea europeană este o cauză a tuturor popoarelor din Europa care vor să trăiască în pace, să înlăture pericolul unor conflicte armate cu grave consecințe pentru existența lor, să-și realizeze aspirațiile lor de progres și bunăstare. înfăptuirea securității pe acest continent răspunde năzuințelor de pace ale întregii omeniri, profund interesată ca Europa, cu uriașul ei potențial, să-și pună forțele nu în slujba unei politici de război, ci în slujba progresului material și spiritual al popoarelor de pe toate continentele. Aceasta ar avea o înrîurire deosebit de pozitivă asupra climatului politic din întreaga lume, asupra destinderii internaționale.Evoluția evenimentelor din ultima vreme demonstrează concludent că există condiții favorabile pentru noi acțiuni pe calea îmbunătățirii colaborării dintre toate statele continentului, pentru întărirea securității europene. Viața aduce astfel noi confirmări a- nalizei și concluziilor conținute în declarația Consfătuirii de la București a țărilor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia din iulie 1966, atît în ce privește necesitatea, cît și posibilitatea înfăptuirii securității europene.Posibilitatea efectivă de a înainta spre țelul asigurării securității europene se bizuie pe existența și afirmarea tot mai pregnantă în Europa a unor uriașe forțe sociale, care se pronunță pentru destindere, pentru înlăturarea focarelor de încordare dintre state, a reziduurilor „războiului rece", pentru rezolvarea problemelor litigioase pe calea tratativelor, pentru noi eforturi în vederea colaborării și cooperării între toate statele continentului. Dez-' voltarea continuă a acestor forțe, asigurarea unității lor de acțiune reprezintă condiția sine qua non pentru înfăptuirea acestui deziderat politic — securitatea pe continentul nostru. „A 
aborda în mod lucid, realist și eficace 
problema securității europene — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită zilele trecute la Pra- ga — înseamnă a acționa consecvent 
pentru dezvoltarea colaborării între 
toate forțele care se pronunță pentru 
lichidarea discriminărilor în viața in
ternațională, pentru pace și colabo
rare între toate țările, a conlucra cu 
guvernele,, partidele și organizațiile 
politice, co personalitățile vieții so
ciale și conducătorii de state, indife
rent de convingerile și concepțiile lor

politice, care se situează pe această 
platformă".După cum se știe, țara noastră so pronunță consecvent pentru desființarea barierelor care împiedică colaborarea normală dintre state, pentru dezvoltarea unor relații multilaterale întră statele europene, indiferent de orânduirea lor socială, în interesul fiecărui popor și al cauzei generale a păcii și securității. Partidul și guvernul nostru au exprimat în repetate rinduri opinia că garanția esențială a unui climat da colaborare constă în promovarea ho- tărîtă a principiilor independenței și suveranității naționale, a egalității în drepturi și neamestecului în treburilo interne, avantajului reciproc, în respectarea dreptului fiecărui popor da a-și hotărî singur treburile interne, calea dezvoltării economica și politice. România aplică cu fermitate șl consecvență aceste principii în întreaga sa activitate internațională, dezvoltă continuu prietenia și colaborarea cu toate țările socialiste, lărgește și intensifică legăturile economice, politice, diplomatice, culturale cu toata țările europene și de pe alte continente, indiferent de orînduirea lor socială. Principiile de relații internaționale promovate de partidul și statul nostru se afirmă tot mai puternic a- tît în viața politică a Europei cît și pe arena mondială, fiind considerate de cercuri tot mai largi ale opiniei publice drept singura bază rațională, acceptabilă, pe care se pot așeza relații sănătoase pe continentul european și în întreaga lume. Apare tot mai evident faptul că însuși conținutul principiului securității europene colective se exprimă în ultimă instanță în asigurarea securității și independenței fiecărui stat, a fiecărui popor.In ultima vreme în Europa occidentală se manifestă cu o vigoare sporită curentele de opinie care se declară pentru depășirea divizării continentului european în grupări militare opuse, pentru înlăturarea barierelor care mai există în calea relațiilor interstatale normale și intensificarea cooperării între toate statei» europene, din răsărit și din apus. Revendicări în acest sens au devenit tot mai frecvente nu numai în cadrul unor organizații politice cum sînt cele socialiste, ale sindicatelor, dar și în rîndul unor partide catolice, liberal» etc. Unele din manifestările simptomatice în acest sens sînt părerile realiste exprimate de cercuri conducătoare din unele țări europene occidentale. „Italia — sublinia recent premierul Aldo Moro, — respectîn- 

du-și angajamentele internaționale.

Ion FINTTNARU

(Continuare in pag. a V-b)
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economice astăzi în urmare a volumului îi bunuri

Măsuri privind

Foto : Gh. Vințilă

(Urmare din pag. I)
(Urmare din pag. I)

ateliere, continuă

consum prin fo- a spatie prin

ÎȘI ÎNCEPEde urbanistică ÎN CURIND
ATIZAREA

CIRCULAȚIE
Un domeniu deosebit de sensibil Ia progresele spectaculoase ale diferitelor ramuri ale științei și tehnicii moderne este și acela, foarte actual în preocupările noastre, al circulației rutiere și în special acela al circulației din orașe. Datorită problemelor sociale și majore pe care le pune multe părți ale lumii, ca creșterii fără precedent a deplasărilor de persoane și a unei neîncetate motorizări, circulația rutieră a devenit tema unor 

frecvente și ample dezbateri, atît de specialitate, cît și de opinie publică. Cu toată aparența ei de fenomen haotic și necontrolabil, ea sa poate înscrie în niște tipare raționale, poate fi supusă studiului și cercetării științifice. Puțini știu că în prezent în lume s-a constituit o disciplină tehnică de specialitate, că amplele măsuri de ordonare și de organizare a circulației, de sistematizare a acesteia, sînt rodul unor studii inginerești foarte laborioase.Experiența dintr-o serie de țări cu un grad de motorizare foarte ridicat a arătat că, în condițiile orașelor contemporane, circulația nu sa mai poate desfășura în mod spontan fără a da naștere la riscuri și la prejudicii de o amploare considerabilă.Cercetarea științifică și-a îndreptat atenția către două obiective majore : mai întîi, către cunoașterea temeinică a fenomenului, a structurii sale și a mărimilor fizice legate de diferitele sale momente de manifestare ; în al doilea rînd, către ceea ce numim capacitatea de trafic a străzilor, ca și a diferitelor spații destinate desfășurării fluxurilor (intersecții, piețe, noduri rutiere complexe). Treptat si alte elemente accesorii au devenit obiect de studiu, între care : parcarea și staționarea autovehiculelor, circulația pietona- lă, circulația mijloacelor de transport în comun, rețeaua bazelor de exploatare, întreținere și altele.A reținut atenția faptul că în circulație se manifestă o anumită periodicitate. Este, astfel, vădit că în fiecare zi se produc vîrfuri de a- glomerare la orele cînd au loc deplasările spre și dinspre locurile de muncă ale populației ; vîrfuri mai apar în timpul primei jumătăți a zilei, determinate de activitatea so- cial-economică, ca și după-amiezele, ca urmare a deplasărilor specifice către centrele comerciale sau de cultură și sport. La sfîrsitul de săp- tămînă, în legătură cu deplasările de recreație și turism, apar, de a- semenea, momente de aglomerare a circulației, după cum vîrfuri de trafic se mai produc ocazional, în jurul unor obiective energic pblași- zante, cum sînt în special stadioanele, expozițlile-tîrg, piețele alimentare, etc. Aprofundînd analiza acestor momente specifice ale circulației, se pot determina structurile lor (repartiția și orientarea fluxurilor în planul rețelei de străzi).
In afara rezultatului direct, de 

rațională organizare și de sporire a 
siguranței circulației, care conduce 
la o mai fluentă desfășurare a tra
ficului și la micșorarea numărului de 
accidente, obținerea unei repartiții 
optime a traficului de diferite cate
gorii — vehicule ușoare, autocami
oane, vehicule ale transportului în 
comun — în interiorul rețelei stra
dale nu rămâne lipsită de un inte
res major. In orașele noastre de mărimea Iașilor, Clujului, Brașovului, Timișoarei se parcurg zilnic, în total circa 300 000—350 000 km/ve- hicul. O rațională repartizare a a- cestui trafic prin proiectare, respectiv prin aplicarea măsurilor de dezvoltare și reamenajare a rețelei de străzi, poate însemna în acest moment, la noi, fie o economisire de 10—12 la sută din acest volum de parcurs, fie o sporire echivalentă a capacității de transport. Dacă luăm lucrurile sub raportul economiei de parcurs, aceasta ar reprezenta (ca un ordin de mărime cu totul global) aproximativ 80 000—100 000 lei pe zi în fiecare oraș sau, pe țară, circa 3,5—4 milioane lei pe zi 1 La a- ceasta trebuie adăugate necondiționat cheltuielile legate în mod normal de întreținerea tronsoanelor de rețea în prezent suprasolicitate. Nu

ar trebui să acordăm o atenție mai mare acestor pierderi „discrete" care, după cum se vede, pot atinge sume considerabile? Este adevărat că elaborarea unui studiu și a unul proiect de circulație privind un oraș mai mare se ridică la 150 000—250 000 lei, ceea ce poate părea mult. Dar, în fapt, această sumă reprezintă doar echivalentul pierderilor discrete din transporturile auto pe 2—3 zile.Lipsa studiilor generale, de ansamblu, pe întregul oraș, ca și lipsa unor proiecte de specialitate la rezolvarea detaliilor conduce, forțat, spre soluții de moment, spre improvizații. Și, ca în orice alt domeniu, și în materie de circulație asemenea practici reprezintă nu numai o sursă de rezolvări aparente și neeconomice, dar, de cele mai multe ori, ele nu fac decît să deplaseze

dificultățile dintr-un loc într-altul în rețeaua de străzi, amplificînd consecințele ulterioare. Uneori soluțiile improvizate determină dificultăți nu numai pentru circulație, dar și pentru organele de miliție care au sarcina controlului și supravegherii. Așa se întîmplă, de exemplu. în orele de aglomerație, în asemenea noduri, cum sînt „Bartolomeu" sau „D.S.A.P.C." din Brașov.In această privință, mal trebuie relevat un aspect foarte important pentru țara noastră. Traficul rutier mai permite încă executarea unor lucrări și amenajări stradale cu posibilități relativ simple și economicoase de redirijare a circulației în timpul duratei șantierelor. Mai tîr- ziu, așa-numita „execuție sub sarcină" poate să devină foarte complicată și cu atît mai dificilă cu cît durata execuției se va mări.Pentru asigurarea documentațiilor de specialitate au fost pornite, de aceea, și la noi în țară, o serie de acțiuni. Astfel, din 1960 s-au efectuat unele studii de circulație privind planul de sistematizare a Capitalei si dezvoltarea unor noi mari ansambluri de locuit. In 1963 a luat ființă Institutul de proiectări pentru gospodăria comunală (I.P.G.C.), care a preluat sarcina elaborării unor documentații de specialitate. S-au elaborat studii cu caracter general privind organizarea circulației pentru orașele Cluj, Iași, Bacău, Pitești, O- radea, Baia Mare. Altele —- pentru Brașov, Constanța, Ploiești, Reșița — sînt în curs de desfășurare. S-au întocmit studii speciale pentru organizarea unor rețele de transport în comun ca de exemplu la Brașov, încă din 1965, la Hunedoara, Arad, sau pentru rezolvarea unor sisteme speciale de transport în comun, cum este de pildă legătura orașului Ploiești cu complexul industrial Brazi. Au început să fie întocmite proiecte pentru reamenajarea, după cerințe moderne, a unor intersecții mal importante și piețe de circulație în cîteva orașe, între care trebuie remarcat Brașovul, pentru care conducerea locală a pus această acțiune ca un obiectiv major pe planul întregii rețele în următorii 2—3 ani. Totodată, și la unele D.S.A.P.C.-uri s-au elaborat studii generale, ca de exemplu pentru Galați, și mai ales o lucrare deosebit de valoroasă pentru Timișoara.Importanța lucrărilor din acest domeniu și răspunderea foarte mare 
pe care o avem de a ajunge la cele 
mai judicioase soluții și la cea mai 
mare eficiență în cel mai scurt timp ne obligă să analizăm cu toată a- tenția documentațiile întocmite. Pentru aceasta, este necesar ca lucrările care stau la baza studiilor să fie serios aprofundate, iar conținutul tehnic-științific să fie cît mai înalt. Numai pe o asemenea bază pot fi învinse și anumite dificultăți de moment în aplicarea acestpr documentații. Ele țin de însăși dificultatea remodelăriî fondului clădit

din orașele noastre, fie că este vorba de un fond special (monumente istorice sau cu valoare arhitecturală), fie că este vorba de clădiri cu funcții economice sau locative, în această privință, atragem atenția 
asupra obligației de a ține seama de 
cerințele circulației și a nu compro
mite anumite spații încă libere, ne
cesare dezvoltării viitoare a rețelei 
stradale, evitîndu-se soluții de felul celor de pe artera Republlcii-Gară din Pitești, realizată cu blocuri a- propiate pe ambele părți. Am vrea să mai amintim că, uneori, docu- . mentațiile de reorganizare a circulației și transportului în orașe con- ■ stituie un plan unitar de măsuri, care se condiționează reciproc și care nu pot fi aplicate truncheat, i deoarece sistemul care rezultă poate deveni haotic sau grav contradictoriu. La Cluj, de exemplu, structura sistemului de circulație propusă de proiectant a fost însușită, în principiu, de toate organele locale, dar nimeni nu acceptă o anumită restructurare a unei linii de troleibuz, din care cauză întregul sistem devine inaplicabil, totul re- zumîndu-se la cîteva mărunte ameliorări. Probleme privind reorganizarea sensurilor de circulație, de o amploare mai mare, vă pune ți rețeaua stradală a Constanței.Ne-am rezumat doar la cîteva e- xemple. Dar în fiecare oraș există 
probleme urbanistice de o natură 
sau alta, legate de modernizarea sis
temului de circulație, de sporirea 
capacității de transport a acestuia. Important este ca măsurile ce se preconizează să devină tot mai mult expresia unei elaborări inginerești, ca aplicarea să fie stabilită de comun acord pe parcursul executării studiilor și ca documentațiile, o dată încheiate, să fie aplicate consecvent și cu fermitate. Astfel ele vor conduce în final la o rezolvare reală și de durată a problemelor, la o concepție unitară, fără de care în a- cest domeniu nu se poate tinde spre o eficientă și economicitate corespunzătoare.

Ing. N. MĂRGĂRITconsilier la Institutul de proiectări pentru gospodăria comunală

ACTIVITATEA
După cum sa conform reglementării în vigoare, contractele de închiriere au expirat la 1 ianuarie 1968.Printr-un decret Consiliului de Stat, probat prin foge la recenta sesiune a Marii A- dunări Naționale, contractele de închiriere pentru locuințe, în vigoare la data de 1 ianuarie 1968, au fost prelungite de drept pînă la data de 1 ianuarie 1969. Pe aceeași durată se prelungesc de drept și

al a-
contractele de închiriere pentru locuințe, ce se vor încheia dupâ 1 ianuarie 1968 șl care vor expira înainte de 1 ianuarie 1969. Măsura de a se prelungi valabilitatea contractelor de închiriere a lost luată ți- nînd seama că în cursul acestui an, potrivit Ho- tărîril Plenarei Comitetului Central al partidului din 5—6 octombrie 1967, urmează să lie a- doptată o nouă legislație referitoare la îmbunătățirea administrării ?i întreținerii fondului loca-

tiv și la noul regim al chiriilor.Nu beneficiază de prelungirea de drept: contractele care au ca o- biect locuințele situate în comunele unde nu seaplică dispozițiile privind normarea, repartizarea și folosirea suprafeței locative și reglementarea raporturilordintre proprietari și chiriași ; de asemenea, contractele ce privesc o suprafață locativă ce face parte din spațiul legal al celui care a închiriat sau subînchiriat.

construcția de locuințe
3 J>

din fondurile centralizate
ale statului

prognoza

Recent a fost emisă o Hotărîre a Consiliului de Miniștri privind aprobarea prețurilor plafon pentru actualele tipuri de apartamente și unele măsuri pentru sporirea varietății și îmbunătățirea confortului l'a construcțiile de locuințe ce se execută din fondurile centralizate ale statului. In funcție de sistemul constructiv, înălțimea blocurilor, felul încălzirii și suprafața locuibilă, s-au stabilit pentru diferitele tipuri de apartamente prețuri plafon corespunzătoare.Pornindu-se de la ace-

eași idee a îmbunătățirii confortului și diversificării construcțiilor, prin hotărîre au fost aprobate și suprafețele locuibile pentru tipurile noi de apartamente. Aceste tipuri — nouă la număr — asigură o gamă largă de posibilități, fiind mai apropiate de varietatea compoziției familiale. De exemplu, alături de camera principală și dormitorul de două persoane, apare dormitorul de o persoană, ceea ce face posibilă conceperea a cîte două tipuri de apartamente cu două și trei camere și a trei ti-

puri de apartamente cu patru camere. Suprafața locuibilă variază de la 16—18 m.p. pentru apartamentul cu o cameră, la 58—60 m.p. pentru apartamentul cu cinci camere. Totodată, unitățile de specialitate vor putea executa clădiri prototip, în scopuri experimentale. Noua hotărîre, împreună cu întregul complex de măsuri ce decurg din ea, oieră premise deosebit de favorabile îmbunătățirii în continuare a confortului și diversificării construcției de locuințe.

Zilele din ce In ce mai călduroase fac să 
crească brusc și cerințele de „frig“ artificial, cbn- 
siderat astăzi un mijloc modern, indispensabil 
în orice gospodărie. Frigiderul „FRAM“ care se 
găsește de vînzare în magazinele de specialitate 
este folositor și practic. Are aspect plăcut. Este 
încăpător, cuprinzînd patru grătare, două cutii 
din masă plastică cu capac transparent pentru 
fructe ; un compartiment pentru unt și brînză ; 
un raft pentru ouă și alt raft pentru patru sticle 
de 1 kg ; evaporator cu spațiu pentru două tăvițe 
pentru cuburi de gheață. Frigiderul este prevă
zut cu un termostat pentru reglarea automată a 
temperaturii și a consumului de energie.

Un frigider „Fram“ costă 2 500 lei. Se vinde 
și cu plata în rate.

Tragere la A.D.A.S

Peisaj de iarnă

Administrația Asigurărilor de Stat anunță că 
tragerea de amortizare pe luna februarie 1968, 
a asigurărilor mixte de viață, are loc la 29 fe
bruarie 1968, în orașul Suceava.

Pentru a participa la tragere, este necesar ca 
asigurații să-și achite la termen ratele de primă.

Omul Ișl amintește de prognoză meteorologică, cînd vremea se schimbă brusc și-1 surprinde în îmbrăcăminte necorespunzătoare, cînd pleacă la băl sau cînd pseudoumoriștii în pană de teme se ocupă și el de prognoză. Sînt însă activități care fără meteorologi nici nu s-ar putea desfășura normal ; de pildă navigația aeriană.In scopul îmbunătățirii activității de elaborare a prevederilor de timp, atît la institut cît șl la centrele meteorologice de pe teritoriul țării, precum și în vederea perfecționării protecției meteorologice a navigației aeriene este în curs de organizare Centrul național de prognoză meteorologică. Acest centru va funcționa în cadrul Institutului Meteorologic, integrîn- du-se prin activitatea sa în planul veghei meteorologice mondiale, adică a sistemului internațional de colaborare, care permite tuturor țărilor membre O.M.M. (Organizația meteorologică mondială), să beneficieze de date, informații, hărți, prelucrate cu cele mai moderne și rapide mijloace de către cele trei centre internaționale ale veghei, Moscova, Washington și Melbourne.In cadrul Centrului național de prognoză se pregătește intrarea experimentală în funcțiune a unei stații de emisie, prin facsimil, (cu aparatură de reprodus imagini funcționînd pe principii asemănătoare cu cele ale televiziunii), care va transmite centrelor meteorologice teritoriale și principalelor aeroporturi din țară hărți, diagrame și consultații de specialitate. S-au instalat șl receptoarele necesare îh patru centre , Cluj, Arad, Bacău șl aeroportul Mihail Kogălniceanu de lîngă Constanța. In alte cîteva localități • ele sînt în curs de montare. Ajungînd la centre teritoriale și aeroporturi, aceste materiale vor permite elaborarea prevederilor de timp și protecția meteorologică a navigației aeriene, avînd la bază o analiză mai amănunțită, completă șl obiectivă decît pînă acum. O serie de hărți cu evoluția parametrilor vremii se vor transmite de patru ori pe zi, altele de două ori.Reanalizînd sistemele noastre de recepție șl de informare meteorologică, în funcție de aportul veghei meteorologice mondiale, s-au luat măsuri de obținere și retransmitere a unui volum .sporit de date prin utilizarea simultană atît a sistemelor de recepție prin fir-telex și teleimprimator, cît și a celor prin radio- telex, care se extind în paralel cu introducerea emisiilor prin facsimil;O dată cu modernizarea sistemelor de recepționară și transmitere a datelor se perfecționează și aparatura pentru culegerea acestora. Astfel la posturile meteorologice de pe principalele aeroporturi au fost instalate

nouă ceilometire, aparat# pentru măsurarea electronică a plafonului norilor. Sînt instalate și vizibilome- tre, care prin dispozitive e- lectronice măsoară vizibilitatea orizontală. Acest# două tipuri de instalații au o deosebită importanță pentru stabilirea condițiilor d# aterizare-decolare a avioanelor. De asemenea p# aeroporturi au fost instalate stații meteorologice perfecționate cu citire de la distanță, respectiv telecomandate, pentru măsurarea temperaturii, umezelii, direcției și tăriei viatului.De aproape un an la Institutul Meteorologic funcționează cu bune rezultate o instalație radar specială care permite stabilirea și observarea evoluției zonelor de formațiuni noroase din care cad precipitații — ploi, zăpezi. Observațiile se pot face pe o rază de 250 de km, excepție făcînd ținuturile muntoase care împiedică explorarea dincolo de acestea. Evoluția zonelor de precipitații permite o prognozare pe 3—6 ore, cu un grad foarte înalt de precizie, a precipitațiilor ce vor cădea în diferite regiuni. Un radar similar est# în curs de instalare la Cluj. Folosind cele două radare se obține o imagine permanentă asupra evoluției precipitațiilor în cea mai mare parte a țării. Se preconizează și alte radare pentru estul și vestul extrem al țării. Imaginile acestor instalații sînt foarte utile a- griculturii, transporturilor aeriene, rutiere etc.O serie de activități, ca proiectările urbanistice și industriale, stabilirea amplasamentelor, activitatea propriu-zisă de construcții, elaborarea materialele^ da aonstrucții. corespunzător Condițiilor Climatice din diferite zone ale țării, raiona- rea unor soiuri și specii d« culturi în agricultură, cercetarea balneologică, dezvoltarea turismului si alte activități se folosesc nu numai de datele meteorologice curente, de zi cu zi, ci șl de o serie de date prelucrate pe o perioadă mei lungă de vreme. In sprijinul acestor activități a apărut toamna trecută Atlasul climatolo- gic — o lucrare de mar# amploare, care prezintă o sinteză a rezultatelor activității celor 400 stații cli»A matologice și celor peste 2000 de posturi pluviometrice din țară pe o perioadă de 60 de ani. Lucrarea oferă date microclimatice de mare importanță. Atlasul a trezit un interes deosebit și în străinătate.Perfecționarea înzestrării tehnice, extinderea colaborării internaționale, ca șl cercetările aprofundate ce se fac la noi. întăresc caracterul științific și măresc gradul de precizlune al previziunilor meteorologice.
Al. PLAIEȘU

Toate prezentate ca niște fatalități peste care nu se poate trece. In realitate, greutățile invocate — a căror existență nimeni nu o contestă — sînt în bună măsură motivări menite să ascundă inerția și, mai ales, lipsa de sensibilitate față de necesitățile comunei. Existența unor comune cu 10 și mai multe ateliere atestă că acolo unde există spirit gospodăresc și preocupare, greutățile pot fi învinse.Dezvoltarea sub așteptări a rețelei de ateliere la. sate are însă și cauze legate de existenta unor dificultăți în asigurarea cadrului material de desfășurare a activității. In practică, spațiul necesar unui atelier meșteșugăresc sau activității de acest gen desfășurate de cooperativele de se asigură fie losirea rațională țiului existent,organizarea lucrului la domiciliul cooperatorilor, fie prin luri, bile, etc.nici o exagerare, că în privința primelor căi, posibilitățile nu sînt nici pe departe epuizate, în sensul că pe spațiile existente s-ar putea asigura ateliere sau

închirierea unor loca- cumpărarea de imo- construirea unora noi Se poate spune, fără

activități combinate, vom opri însă în mod special asupra faptului că, deși presa, cetățenii și chiar reprezentanții cooperației au sesizat adeseori modul greoi și birocratic în care se obțin localurile necesare deschiderii de practicile criticate să fie în vigoare.Cooperației de consum i s-a dat, cum arătam, posibilitatea de a cumpăra imobile. La prima vedere, pare ridicol să punem în discuție problema cumpărării unei case, operație care ar trebui să însemne doar încheierea unui simplu act de vînzare-cumpărare între cooperativă și vînzător. Iată însă că aici apar numeroase dificultăți. Pentru cumpărarea unei case se întocmește o documentație, care trebuie avizată de : ADAS, secția financiară, consiliul popular comunal provizoriu, inspecția sanitară si de contabilul cooperativei. Numai astfel intoc*- mită, documentația poate pleca la uniunea județeană a cooperativelor de consum. S-ar părea că, o dată ajunsă aici, lanțul avizelor s-a încheiat. Dar nu e așa. Dacă localul costă mai mult de 50 000 de lei, se mai adaugă o verigă — Centrocoop-ul, cu direcțiile sale de prestări, investiții și financiar. Toate analizează aceeași documentație. Si o analizează îndelung... Oare nu poate fi scurtat

acest lanț «1 formalismului 7O altă țoluție este construirea unor spații noi, care creează condiții optime pentru deservirea cetățenilor. Dacă pentru materialele de construcție destinate acestui scop s-au primit repartiții, ele se vor achiziționa la prețul cu ridicata al întreprinderii, iar banca va deconta imediat cheltuielile. In planul pe 1968, de exemplu, au fost destinați, pentru secții de prestări, circa 3 milioane lei. Dar dacă repartițiile primite nu acoperă necesitățile, ce se întimplă 7 „A- tunci — ne spune tov. director N. Buldea din Centrocoop — se pot achiziționa materiale de la alte organizații socialiste, care au disponibilități. Achiziția se face însă, de regulă, la un preț mai mare decît prețul cu ridicata al întreprinderii, iar banca nu decontează diferența. De aceea,' organizațiile cooperatiste, de cele mai multe ori, nu construiesc decît în limita repartițiilor". Iată deci cum este împiedicată folosirea unor resurse locale disponibile.Spații pentru servicii se mai pot obține și prin a- menajări. Cu alte cuvinte, dacă cooperativa are o cameră și vrea să mai adauge una, obține „credite de mică mecanizare" și o a- menajează. Foarte bine ! Dar dacă nu are 7 Atunci

se încropește un perete sau o fundație din te miri ce, încît restul lucrării să fie considerat „amenajare". Și, în acest fel, organele financiare aprobă acordarea creditelor. Se consideră deci ca fiind amenajare o lucrare care, de fapt, este tot construcție nouă. Balotești, de exemplu, 27 000 lei s-a realizat, acest fel, o construcție 3 secții. Este, desigur, local modest, fără pretenții, care poate rezolva însă, cu putini bani și în condiții onorabile, cerințele locale pe mai multi ani. Așa stînd lucrurile, de ce nu se creează un cadru legal realizării unor asemenea lucrări 7 Doar este de înțeles că nu se vor putea asigura dintr-odată. în toate comunele, construcțiile- tip prevăzute de coop, care costă. 250 000—300 000 realizate pe 100 000—150 000Dar mai e dacă se găsesc spații, nu poate fi concepută o activitate de servicii fără asigurarea unui minimum de .materiale. Deși Centrocoop a solicitat sprijinul ministerelor producătoare, n-a găsit încă peste tot înțelegerea cuvenită. De exemplu, anul acesta, Ministerul Industriei Ușoare n-a acordat repartiții pentru cantități însemnate de materiale necesare atelierelor de

Centro- unele lei și altele, tronsoane, lei.ceva. Chiar

cizmărie și croitorie, rîndul său. Ministerul Economiei Forestiere nu a repartizat lemnul necesar a- telierelor de tîmplărie pentru efeâtuarea unor menzi curente, legate ales de sivă a locuințe mult, în pare o tă. După tenii care prestează munci în pădure primesc, prin o- coalele silvice, și plată în natură. Ca atare, în zonele păduroase, numeroși bușteni zac în curțile oamenilor, pentru că nu are cine să-i prelucreze. De ce ? In 1967, M.E.F. a cerut Centro- coop-ului să închidă toate ferăstraiele destinate producerii cherestelei de construcție. Este o măsură ce vine în flagrantă contradicție cu indicațiile care prevăd folosirea și valorificarea tuturor resurselor și posibilităților locale pentru sporirea cantităților de materiale de construcție. Pe de altă parte, chiar dacă cooperația ar găsi posibilitatea de a prelucra acest lemn, nu are voie să-1 a- chiziționeze. Iată cum, și în acest caz, este împiedicată folosirea unor rezerve locale care ar soluționa cerințe multiple.Esențială pentru bunul mers al treburilor este asigurarea cadrelor necesare atelierelor, pe care în primul rînd cooperația de

dezvoltarea construcțiilor la sate, acest sector a- situație ciuda- cum se știe, să-

consum este chemată să și le pregătească. Cum stau lucrurile 7 La ora actuală, în școlile Centrocoop sînt pregătiți 615 elevi în specialitățile croitorie, cizmărie, tîmplărie ; la locul de muncă sînt pregătiți, ca ucenici, alți circa 3 600 de tineri, în specialități diverse. Este însă clar că lipsa acută de cadre din sectorul prestărilor de servicii nu va putea fi acoperită nici peste multi ani, dacă se va continua în acest ritm. Conducătorii cooperativelor din multe comune nici nu și-au pus măcar problema de a-și pregăti lucrătorii de care au nevoie. Socotesc oare că le vor veni alții, de-a gata, din comune situate la zeci sau sute de kilometri depărtare 7Noua organizare administrativă asigură dezvoltarea rapidă, multilaterală și armonioasă a fiecărui colț de tară. Legătura nemijlocită dintre județe și comune permite aplicarea mai eficientă a sarcinilor trasate de partid în ceea ce privește extinderea sectorului de prestări de servicii în toate comunele si trebuie să ducă în scurt timp la satisfacerea cît mai completă a cerințelor populației sătești. Aceasta este, în primul rînd, sarcina Centrocoop- ului și a organelor locale ale' cooperației de consum.

— simple, banale gesturi — grija cu 
care proiectanții au valorificat inedita 
varietate a reliefului din această zonă 
a coastei maritime. Proiectul limpe
zește semnele de întrebare. Evocă și 
însuflețește parcă un întreg peisaj 
estival.

Parcă vezi miile de turiști arși de 
puternicul soare marin, osteniți de 
vuietul mării, de numeroasele jocuri 
de pe plajă — de care nu s-au putut 
desprinde pînă seara tîrziu — plimbân- 
du-se în jurul oglinzilor de apă tremu- 

. rătoare, înșirate în salbă în continua
rea cunoscutului lac de la Neptun, 
prin pădurile tinere sau pe falezele 
înalte care vor mărgini ici colo țărmul. 
Sau, animând, neobosiți terenurile pen
tru golf, călărind pur sângii arabi ai 
hergheliei de la Mangalia, trăgând cu 
arcul, concurând la mini-raliuri, prac
ticând sporturi nautice. Parcă și zărești 
ambarcațiunile de pe promontoriul Au
rora — care va adăposti un viitor port 
de iahting — desprinzându-se de ma
luri și umflându-și pânzele ân vânt, li 
vezi umplând restaurantele cu terase a- 
coperite, situate astfel încât fiecare să 
aibă — prin ânălțime și poziție — 
optimă perspectivă spre mare.

Ți-i imaginezi la ora odihnei depline 
făcute în liniște, cât mai multă liniște. 
Teatrele ca și cinematograful, cazinoul, 
unitățile de alimentație publică vor fi 
izolate prin atentă sistematizare de 
oazele odihnei. Doar vuietul mării le 
va acompania visele, mai ales acelora 
care vor locui la câțiva metri de zba
terea ei neobosită.

Am revăzut șantierul cîteva zile mai 
tîrziu. Venise peste noapte, pentru o

zi, primăvara. Ceața se împrăștiate, 
cerul era senin, cu transparențe trans
lucide. Dinspre marea ce se revela 
(niciodată nu cunoaștem marea I) 
nesfârșită oglindă gri argintie, tălă
zuind calmă și neobosită, briza aducea 
miresme tari, amare, de alge și săruri 
și — desigur fiindcă zărisem multe 
buchete — miros crud de ghiocei. Pes
cărușii cu țipete ascuțite se roteau 
„fulgere albe" deasupra plăjilor pe 
care nisipul se zvînta, respira.

Ca și noile clădiri din vecinătate, 
care, unele, mai crescuseră cu un nivel.

Chipurile oamenilor celor peste două 
mii de zidari, fierari betoniști de pe 
șantier — unii foarte tineri — expri
mau o bucurie explozivă : bucuria re
vederii mării neapăsate de cețuri, bucu
ria razelor blînae, învăluitoare; bucu
ria lor de constructori care văd, care 
pot anticipa cu mult mai multă certi
tudine și claritate în spațiul solar, în 
această lumină ce anunța soarele verii t 
formele aerodinamice ale monumenta
lelor edificii și impresionanta lor rit
micitate, rezistența noului material — 
marmorocul, griurile închise ale pietrei 
brute și armonia ei cu lemnul parape
telor, vecinătatea betoanelor aparen
te, cu sticla colorată a fațadelor.

Erau bucuroși că tși puteau 
imagina odihna turiștilor în curțile 
interioare, jardinierele cu mii de flori 
întoarse spre soare, fântânile arteziene 
răcorind și purificînd aerul sărat.

Așa ia naștere prin sedimentare te
meinică și rapidă o nouă perlă, rară, 
in constelația litoralului.

Mangalia Nord — o nouă poartă 
deschisă către soarele puternic arzător 
fi transparențele neptunice.
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EFECTE POZITIVE
MULTIPLE ALE
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ȘTIINȚIFICE
tribuna experienței înaintate

Bibelourile și vazele de flori, serviciile de ceai și de cafea sau diferitele butelii din sticlă fabricate la Complexul de faianță și sticlă din Sighișoara sînt tot mai cunoscute și mai apreciate. Volumul producției a- cestor „bijuterii" a cunoscut o dinamică mereu ascendentă în ultimii ani. începînd mai ales din anul trecut, colectivul sighișorean — adine angrenat în organizarea științifică a producției și a muncii — a pus în valoare noi resurse interne : planul anual la producția marfă vîndută și încasată a fost depășit cu 5,5 milioane lei, productivitatea muncii a înregistrat un spor de 4,3 la sută, fiind cu circa 10 la sută mai ridicată față de anul precedent, planul de beneficii a fost depășit cu 7 626 000 lei.Mergîndu-se, în continuare, pe o asemenea linie, rezultatele din acest an confirmă soliditatea și înalta valoare a măsurilor preconizate în cadrul organizării științifice a producției și a muncii. Față de prima lună din 1967, producția globală și marfă realizate în ianuarie 1968 sînt cu 31,2 la sută, respectiv 34,1 la sută mai mari, iar sporul la productivitatea muncii este de 30,2 la sută. Care este semnificația unor asemenea rezultate ? Iată ce ne-a relatat, în acest sens, ing. Ioan Pupăză, directorul complexului de faianță și sticlă-Si- ușoara ;— Din datele șl cifrele amintite, rezultă că începînd din iulie 1967, ca urmare directă a acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, realizările lunare s-au detașat net de cele înregistrate în lunile anterioare. Dacă, de pildă. .în semestrul I (1967) planul producției globale și marfă a fost depășit cu 1 170 000 lei si, respectiv, 968 000 lei, în cea de a doua jumătate a anului s-au consemnat în aceeași ordine 4 327 000 lei șl4 215 000 lei — ca sporuri. Cifrele exprimă un adevăr indiscutabil : organizarea științifică a producției și a muncii, măsurile cuprinse în acțiunea de experimentare — de la a cărei declanșare au trecut mai bine de 7 luni — reprezintă fundamentul pe care se ridică acum edificiul realizărilor superioare în . ’ntreaga activitate economică și financiară. Acordarea unei mobilități sporite și a unei autonomii funcționale lărgite 2,/îndeplinirea sarcinilor de plan au permis colectivului nostru să intervină cu mai multă eficientă în domeniile „cheie", printre care utilizarea cu înalt randament a mașinilor și utilajelor, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor și, în general, valorificarea deplină a potențialului tehnic și uman.Pornind de la cererile sporite de produse din faianță și sticlă, atît pe piața internă cît și pe cea externă, colectivul complexului și-a concentrat eforturile în direcția creșterii volumului de produse, în primul rînd pe calea înaltului randament al capacităților de producție existente. Evident, această importantă acțiune s-a întreprins pe baza unui plan temeinic, minuțios întocmit. Coleotive de ingineri, tehnicieni șl economiști au supus unei analize critice fiecare loc de muncă, fiecare operație și fază a procesului tehnologic. în toate cazurile s-a pornit de la „agregatul director", corelînd apoi toate mașinile și utilajele cu capacitatea acestuia. Cum în întreprindere agregatele directoare sînt cuptoarele (în ambele fabrici), întreaga atenție a fost îndreptată spre ele. Deosebit de. eficientă s-a dovedit aplicarea utilizării acceleratorilor de topire a sticlei. Rezultatul ? A crescut producția de la 980 kg la 1080 kg pe metru pătrat, ceea ce înseamnă un spor de circa5 000 kg sticlă pe cuptor în 24 ore. Iar la cuptoarele de ardere a articolelor de faianță, prin aplicarea unor îmbunătățiri constructive s-a reușit să se recupereze o parte din căldura care se pierdea înainte sub forma
SESIUNE DE REFERATE

ȘTIINȚIFICE
J JMarți a început sesiunea de referate științifice a Institutului de cercetări pentru legumicultură și flori- cultură. La această primă sesiune a noului institut sînt prezentate rezultate ale cercetărilor încheiate în anul trecut care pot fi introduse în practică o dată cu lucrările ce se fac pentru obținerea unei 

producții bune de legume. Rezultatele se referă îndeosebi la obținerea de noi soiuri și hibrizi de tomate, de ceapă de apă, mazăre, fasole, ardei gras și pentru culturi forțate în răsadnițe. Alte referate tratează aspecte ale mecanizării culturilor de legume, fertilizării solului, com

radiațiilor, mărindu-se viteza de ardere. S-a realizat și o economie de combustibil. în valoare de peste 640 000 lei anual.— Pînă anul trecut, de ce n-am recunoaște — a precizat tov. Viorel Rotaru, contabilul șef al complexului — obiectivul major, care stătea în a- tenția noastră, era volumul producției. Mai puțin ne preocupa ce anume producem, cum producem și cu ce preț. Trecînd la organizarea științifică, această optică îngustă s-a schimbat. Concomitent cu sporirea producției, în centrul eforturilor se află obținerea acesteia cu cheltuieli minime,, generatoare a unei înalte rentabilități.Merită relevate și efectele măsurilor privind îmbunătățirea calității produselor și reducerea pierderilor de fabricație. Prin depășirea cu două procente a produselor încadrate la calitatea I, s-a adus întreprinderii un beneficiu net de peste 1 milion lei. Pierderile (provenite din rebut) au fost reduse cu circa 15 la sută. Aceste efecte au fost dublate de cele referitoare la asigurarea unei livrări ritmice a produselor către beneficiari. Nu poate fi ascuns faptul că au existat înainte destule cazuri cînd cantități importante de produse așteptau luni de zile în magazia întreprinderii, pentru a fi omologate și a li se fixa prețul. Acum, asemenea fenomene au fost lichidate. Eficienta sporită a activității întreprinderii se datorește și reducerii stocurilor supranormative prin valorificarea lor rațională.— Preocupările de acest'gen s-au intensificat în anul care a Început — ne-a spus tov. Arghlr Ciubotaru, ingiinerul-șef asl complexului. Cea mai concludentă dovadă o constituie ritmiioi'tatea cu care se realizează sarcinile de plan, mult îmbunătățită față de anul trecut. Pe decade, ea este de 34 la sută în prima, în a Il-a de 33,3 la sută, iar în a IlI-a de 32,7 Ia sută. Buna ritmicitate a avut o influență pozitivă asupra îmbunătățirii calității produselor, a reducerii pierderilor de fabricație și. în special, a rebutului. In ianuarie și februarie, volumul produselor încadrate la calitatea I a crescut cu 2,4 la sută, iar rebutul a scăzut cu 3 Ia sută față de nivelele realizate anul trecut. Și aceasta, în condițiile în care a sporit gradul de complexitate a producției — atît la faianță, cît șl la sticlă — structura sortimentelor fiind mult îmbunătățită, mai bogată și într-o gamă mai largă de modele și culori, capabilă să răspundă într-o măsură apreciabilă cerințelor crescînde ale beneficiarilor.In încheierea investigațiilor, am pus întrebarea : în ce ritm și în ce forme continuă acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii ? Răspunsul este unul singur : prin adîncirea studiilor privind perfecționarea tehnologiei de fabricație, elaborarea de norme fundamentate științific, în așa fel îneît ele să devină un instrument mai eficient de creștere a productivității muncii. Se preconizează, de pildă, punerea la punct a unei rețete de sticlă verde utilizîndu-se nisipul de Văleni, superior nisipului de rîu folosit în prezent. Nu numai că va crește randamentul cuptoarelor, dar se va realiza și o economie însemnată de combustibil. Pe aceeași linie se înscriu și măsurile referitoare la reducerea în continuare a pierderilor tehnologice prin reexaminarea rețetelor de turnare, ca și depistarea unor surse de materii prime interne cu caracteristici superioare celor folosite acum. Este remarcabil că asemenea măsuri vor fi aplicate, în majoritate, în primele luni din acest an, cu un cîștig mai mult decît evident.
Nicolaa MOCANU corespondentul „Scînteii"

baterii pe cale chimică a buruienilor.Referatele din domeniul floriculturii au cuprins rezultate privind introducerea în cultură a unor soiuri de lalele din sortimentul mondial, metode noi de îngrășare a garoafelor de seră, amenajarea spațiilor verzi în noile cartiere etc. (Agerpres)

LUCRĂRI APĂRUTE
ÎN EDITURA
AGROSILVICĂ

Intr-una dintre cele mai importante lucrări apărute in Editura agrosilvică, intitulată „Date utile pentru lucrătorii din agricultură", autorii S. HARTIA, V. EAGHINSCHI, N. SÎRBU și FL. CIOCOIU sintetizează o vastă literatură tehnico-econo- mică, rezultate ale activității de cercetare în domeniul economiei agrare etc. Cuprinzînd fișele tehnologice pentru 116 culturi a- grlcole, lucrarea amintită redă procesul tehnologic în funcție de mijloacele de lucru existente, de condițiile naturale și economice, în variante multiple șî în mod cronologic, așa cum se desfășoară procesul de producție, de la începutul anului și pînă la recoltare.

Lucrarea „cm.ura pu.u.uju- lui" de D. DINCĂ și T. MOS
CALII cuprinde numeroase recomandări practice privind mărirea producției la această valoroasă planta agricolă. Autorii tratează pe larg problemele referitoare la obținerea porumbului dublu hibrid și producerea ce sămîriță, lucrările solului, sistemul de îngrășare, semănatul, cultura intercalată, lucrările de îngrijire etc. Prezintă mult interes datele și recomandările în vederea realizării unei producții cît mai mari de porumb de pe suprafețele irigate, prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor, recoltarea și păstrarea porumbului în vederea evitării pierderilor.

Fabrica de uree de la Combinatul chimic din Tr. Măgurele Foto : Gh. Vințilă

GESTIUNEA ECONOMICĂ
(Urmare din pag. I)De aceea, cred că întemeierea relațiilor cu întreprinderile exclusiv pe bază de contract — ca mijloc eficace de orientare a activității institutului și de reglare a raporturilor sale cu producția — ar fi extrem de utilă. Dezvoltarea acestei forme de cooperare, bazată pe reciprocitatea intereselor și pe gestiunea economică proprie a celor două părți, ar permite institutelor ca, pe măsura îndeplinirii obligațiilor stipulate și a valorificării rezultatelor, să-și controleze cu mai multă exactitate și propria lor rentabilitate.Dar șl în acest cadru, în condițiile actuale nu există încă forme adecvate pentru a se asigura institutului o retribuție suplimentară în raport cu economiile și beneficiile realizate de întreprinderi, ceea ce nu stimulează, desigur, interesul lui pentru rezolvarea mai operativă și calitativ superioară a problemelor de cercetare. Poate că o pîrghie importantă în acest sens ar reprezenta-o cointeresarea institutului și a colectivelor de cercetare prin alocarea unei cote prestabilite — fie printr-un normativ, fie pe bază de înțelegere — din beneficiile sau profitul net rezultat și înregistrat în evidențele contabile ala beneficiarului. De asemenea, ge

FORME NOI DE STIMULARE A ACȚIUNILOR COMUNE

ALE COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

Asociațiile 
intercooperatiste

In ansamblul măsurilor care condiționează valorificarea deplină a bo- gateloi- resurse materiale de care dispune agricultura noastră cooperatistă și creșterea producției în acest important sector al economiei naționale, un loc deosebit îl ocupă acțiunile intercooperatiste. Organizarea a- cestora se înscrie pe linia măsurilor luate în ultimul timp în vederea concentrării investițiilor, canalizării mijloacelor materiale proprii ale cooperativelor agricole și a acelora împrumutate de la stat, sub formă de credite pe termen lung, spre obiective majore, de o înaltă eficiență, care pot aduce cooperatorilor, imediat, producții și venituri superioare. Este vorba de asemenea obiective cum sint irigațiile sau lucrările de desecare, atelierele, serele, fabricile de furaje combinate, stațiile de uscat nutrețurile sau magazinele intercooperatiste.Cu toate greutățile și lipsa de experiență inerente oricărui început, rezultatele obținute în multe județe — îndeosebi în domeniul lucrărilor de îmbunătățiri funciare, al construcției de sere și ateliere intercooperatiste — sînt demne de evidențiat, ne îndreptățesc să a- firmăm că sîntem pe un drum bun. Subliniind acest lucru, aș vrea să precizez însă că, in toate județele, există largi posibilități de a imprima un ritm mai viu organizării acțiunilor intercooperatiste — posibilități care pînă acum n-au fost suficient valorificate datorită lipsei de operativitate și inițiativă cu care au intervenit unele uniuni cooperatiste. Uniunea Națională a elaborat acte model și regulamente de funcționare pentru diferite tipuri de asociații — documente care au stat la baza realizării primelor asociații intercooperatiste în construcția de sere, ateliere etc.Rezultatele acestor preocupări și a măsurilor luate în ultima vreme sînt evidente încă de pe acum. în preajma Capitalei, la Popești-Leordeni, Jilava și Militari se lucrează intens pentru realizarea unor sere intercooperatiste, care vor totaliza în final 46 de hectare. La Timișoara, ca și la Brînceni, județul Teleorman, cooperatorii, asociați, -execută pe" 16 hectare construcții similare.In atenția Uniunii Naționale stă și organizarea de magazine intercooipe- ratiste, pentru vînzarea direct pe piață a disponibilului de produse agroali- mentare, precum și a anumitor produse realizate în secțiile anexe ale cooperativelor agricole. Au fost luate toate măsurile pentru a înfăptui o- biectivele propuse, inclusiv elaborarea regulamentului de funcționare a viitoarelor magazine intercooperatiste.Uniunea Națională studiază și alte forme de acțiuni intercooperatiste. Sîntem preocupați, bunăoară, de ex- 

neralizarea rezultatelor obținute atît la beneficiarii direcți, cît și la alte unități cu profil și nevoi similare (posibilă îndeosebi în industria minieră) este de natură să asigure și să sporească rentabilitatea institutului. Considerăm că în fiecare caz în parte ar trebui creată prin postcal- cul o imagine reală a participării institutului la rezultatele economice obținute.Trecerea unora dintre institute, așa cum se prevede în prezent, la o activitate bazată pe gestiunea economică proprie — similară în bună parte cu cea a întreprinderilor industriale — incluzînd autofinanțarea cercetărilor, creează, desigur, cadrul necesar unei colaborări superioare între unitățile de cercetare și întreprinderi. Totuși, pînă în prezent nu s-au elaborat incă metodele care, dată fiind întrepătrunderea adîncită dintre știință și producție, să permită reliefarea mai precisă a contribuției fiecărei părți. Un prim pas, în a- ceastă direcție, ar putea fi alcătuirea unor „grupe experimentale", formate din specialiști ai institutului, cunoscut! ca buni organizatori, și a unor „grupe de cercetare", formate din ingineri și tehnicieni ai întreprinderilor beneficiare : prima ar trebui să acționeze în întreprinderea minieră cu care se 

lon RUȘINARU vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție tinderea substanțială a acestora în domeniul prelucrării producției agricole, astfel îneît în viitorul apropiat cooperativele asociate să-și poată valorifica superior produsele, ceea ce este avantajos atît pentru ele, cît și pentru piață. Astfel, intenționăm să realizăm, prin eforturile materiale ale unităților interesate și cu sprijinul statului, mici făbricuțe sau întreprinderi anexe în care produsele disponibile să fie transformate în conserve, magiun, ș.a.m.d.întrucît caracterul acțiunilor intercooperatiste este destul de variat, la întocmirea actelor tip de asociere și a regulamentelor de funcționare a trebuit să avem în vedere toate aceste considerente. Există însă, în toate aceste documente și elemente comune, valabile pentru toate asociațiile, indiferent de scopul lor. Primul dintre acestea se referă la modul de constituire al asociației intercooperatiste. In toate situațiile, ele se creează numai pe baza hotă- rîrilor adunărilor generale ale unităților interesate, «.rmînd ca pe parcurs să poată fi dezvoltate prin primirea altor cooperative agricole care solicită acest lucru. Sarcina de a aproba planul de producție al tuturor asociațiilor, de a decide extinderea sau restrîngerea activității a- cestora, revine tot adunărilor generale ale unităților componente, care constituie organul de conducere suprem.In ce privește conducerea operativă a acțiunilor inițiate de asociații, a- ceastă sarcină este realizată de un consiliu de administrație, format din cîte un reprezentant al fiecărei unități asociate, desemnat de adunarea generală pe timp de doi ani. Lucrările sale sînt conduse de un președinte, ales pe timp de doi ani de către membrii consiliului, din rîndurile lor, și confirmat de biroul executiv al u- , niunii cooperatiste'județene. Consiliul de administrație se întrunește ori de cîte Ori este nevoie, dar nu măi puțin decît O dată trimestrial — la cererea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi — pentru a dezbate activitatea desfășurată în asociație, a soluționa problemele care se ridică, a adopta diferite hotărîri. Acestea din urmă, pentru a fi valabile, nu pot fi luate însă decît în prezența tuturor membrilor consiliului de administrație, și atunci cînd întrunesc cel puțin două treimi din voturi. De remarcat este faptul că acea cooperativă agricolă care socotește că reprezentantul său în consiliul de administrație și-a depășit 

colaborează, pentru asimilarea continuă a celor mai moderne metode de organizare și producție, în timp ce cea de-a doua ar trebui să activeze în direcția preluării și extinderii rezultatelor omologate ale cercetării. Pe baza rezultatelor economice globale, a beneficiilor nete rezultate din extinderea aplicării cercetării în fază industrială s-ar putea calcula, într-o formă finală, indicele de rentabilitate al cercetării respective.Organizîndu-se aplicarea rezultatelor, cu precizarea sarcinilor și răspunderilor și de o parte și de cealaltă, cercetarea științifică va putea acționa mai eficient asupra ritmului procesului de reproducție din întreprindere, făcîndu-1 mai intensiv, de- terminînd o utilizare optimă atît a potențialului tehnic, cît și a resurselor și capacităților disponibile, ceea ce se va răsfrînge deopotrivă asupra indicelui do rentabilitate al întreprinderii și al institutului.Selecționarea atentă a cadrelor de cercetare și perfecționarea lor continuă, creșterea timpului acordat e- fectiv muncii de cercetare — prin reducerea la minimum a preocupărilor administrative ale personalului de cercetare — lărgirea competenței consiliilor științifice și întărirea rolului lor îndrumător etc. sînt tot 

atribuțiile, mandatul primit, sau că măsurile adoptate nu slujesc în mod eficient perfecționării activității asociației, dezvoltării ei economice, poate solicita uniunii cooperativelor a- grlcole să suspende înfăptuirea ho- tărîrii respective și să convoace din nou consiliul de administrație în vederea discutării problemei în suspensie. In acest ultim caz, hotărîrea nu se mai poate lua însă decît cu unanimitate de voturi.întocmirea proiectului planului de producție și financiar, înfăptuirea măsurilor adoptate de către consiliul de administrație, rezolvarea treburilor curente, zilnice, ale asociației cad în sarcina unui administrator cu pregătire corespunzătoare, angajat de consiliu. Acționînd ca mandatar al acestuia, el reprezintă asociația în relațiile cu organizațiile socialiste', precum și cu persoanele fizice, încheie actele necesare etc.Tot consiliului de administrație îl revine îndatorirea de a stabili nomenclatorul de funcțiuni al asociației — el trebuie să fie în deplină concordanță cu amploarea procesului de producție, cu raza de activitate pe care se desfășoară acesta etc. — și modul de asigurare a forței de muncă necesare (direct din cooperativele agricole asociate sau din afara lor).O ultimă normă comună o constituie modul de organizare a evidenței tehnico-operative. Absolut în toate asociațiile de producție, evidența se ține separat de cea curentă, practicată în unitățile agricole membre. In plus, trebuie spus că una dintre cooperativele agricole asociate — și a- nume cea care primește mandat — poate să solicite organelor Băncii Naționale deschiderea unui cont special, al asociației, care să fie utilizat numai pentru rezolvarea necesităților acesteia.In ce privește verificarea gestiunii asociațiilor, aceasta se realizează de către o comisie de revizie, alcătuită din 3—7 membri, desemnată de biroul executiv ăl uniunii cooperatiste județene respective. In comisie intră membri ai comisiilor de revizie din cooperativele agricole asociate, evident însă numai, după confirmarea lor de către adunările generale.'Fondul social șl' asociației, cară' slujește în exclusivitate realizării țelurilor acesteia, desfășurării în condiții optime a procesului de producție, este creat prin contribuția materială și bănească a tuturor cooperativelor agricole membre. Această contribuție nu este fixă, egală pentru toate unitățile, ci variază în funcție de posibilitățile fiecăreia dintre ele.Pe parcurs, după începerea activității de producție în asociație, fondul social poate crește prin felurite mijloace : alocarea de noi mijloace materiale de către fiecare cooperativă agricolă participantă (în cazul cînd acest lucru este absolut necesar sau cînd se hotărăște dezvoltarea producției) ; includerea în el a tuturor bunurilor dobîndite între timp de asociație ; alimentarea acestuia, an de an, cu fondul de acumulare. Cum se procedează practic în acest ultim caz ?La finele anului, atunci cînd se încheie ciclul de producție, se face un calcul exact al producției globale realizate și a cheltuielilor materiale efectuate (inclusiv a acelora destinate plății forței de muncă). Scăzînd aceste cheltuieli din producția globală rezultă venitul net al asociației. Un a- numit procent din acesta — stabilit de consiliul de administrație — este destinat fondului de acumulare necesar pentru dotarea asociației cu noi mijloace fixe, pentru reparații capitale etc., urmînd ca restul să fie împărțit cooperativelor agricole, membre ale asociației drept beneficiu, proporțional cu mărimea mijloacelor cu care a contribuit la construirea fondului social.Constituirea cadrului juridic de funcționare a asociațiilor intercooperatiste de producție ți valorificare a produselor agricole va stimula și mai mult inițiativa oamenilor, va îmbunătăți substanțial activitatea de producție a asociațiilor, ceea ce, fără îndoială, se va solda cu venituri substanțial mai mari pentru fiecare cooperativă asociată.

atîtea căi pentru creșterea rentabilității institutului de cercetare. De asemenea, în acest context' un loo important trebuie acordat și reînnoirii continue a mijloacelor de cercetare prin înzestrarea unităților cu aparatură și utilaje la nivelul tehnicii moderne. Realizarea acestei cerințe presupune cheltuieli de investiții care, in parte sau în totalitatea lor, ar putea fi acoperite din fondul special constituit din cota prestabilită a beneficiilor amintite mai sus, din disponibilitățile de valută ce se creează prin valorificarea în producție a unor mijloace fixe (aparaturi) procurate anterior șl utilizate un timp în cercetare.Complexitatea pe care o prezintă problema gestiunii economice proprii a unității științifice cît și necesitatea soluționării unitare a anumitor aspecte legate de evidența reală și comparabilă a rezultatelor impun precizarea cît mai urgentă a elementelor șî metodelor de calcul pentru stabilirea indicelui de rentabilitate 
a unităților do cercetare — factor stimulator de prim ordin în creșterea aportului științei la soluționarea problemelor de mare complexitate ale actualei etape de dezvoltare a •conomiei naționale.

70%dinsporul 
de producție-
pe seama 
creșterii

In urmă cu doi ani și jumătate a intrat în funcțiune, pe teritoriul zonei industriale a orașului Constanța, întreprinderea integrată de lînă. Biruind greutățile inerente începutului, tînărul colectiv constănțean a reușit să-și mobilizeze la maximum voința și forțele pentru realizarea cu rigurozitate a sarcinilor stabilite prin plan și atingerea parametrilor tehnici și economici proiectați. Cîteva date sînt revelatoare. Producția globală a fost îndeplinită în 1967 în proporție de 102,8 Ia sută, iar productivitatea muncii — de 103 la sută. Continuînd aceste bune rezultate, în 1958, în care se prevede un spor față de anul trecut de peste 40 la sută la producția globală și 30 la sută la productivitatea muncii, s-au înregistrat noi succese. Pe ianuarie, planul la cei doi indicatori amintiți a fost îndeplinit și depășit Demn de subliniat este că numai pe seama creșterii productivității muncii se va realiza în anul care a început mai bine de 70 la sută din sporul producției față de 1967.Accentul esențial s-a pus și se pune pe utilizarea capacităților de producție, ne-a spus tov. Eusebiu Grecu, de la serviciul plan. Dar nu oricum și nici la întîmplare, ci prin menținerea unui ritm de lucru ridicat șl constant în toate schimburile, la baza căruia stă un randament maxim de creștere a indicelui de utilizare a mijloacelor tehnice.Nu e vorba totuși de o exploatare „forțată", care să dăuneze integrității fizice a utilajelor. Dovada o constituie grija și preocuparea ce se a- cordă aici pentru asigurarea unei funcționări și întrețineri cît se poate de raționale a „zestrei" tehnice. S-au repartizat, în toate secțiile de producție, mecanici cu înaltă calificare care previn și intervin cu rapiditate, competență și eficacitate la orice eventuală defecțiune. In acest fel s-a mărit durata de funcționare neîntreruptă a principalelor grupe de utilaje. De pildă, în 1967, timpul efectiv de exploatare a războaielor de țesut — utilaje conducătoare în întreprindere — a fost mai mare decît cel planificat cu peste 8 000 ore, ceea ce echivalează cu un plus de producție de mii și mii mp țesături.Folosirea cu indici superiori, intensivi și extensivi a mijloacelor tehnice, fără a diminua cu nimic calitatea producției, nu era însă de conceput dacă nu se punea accentul pe ridicarea continuă a calificării muncitorilor. Și poate că tocmai de a- ceea nivelul în continuă creștere de calificare a forței de muncă constituie în prezent unul din factorii principali ai evoluției superioare a productivității muncii, ai pulsului dinamic al întregii activități economice. Iată, pe scurt, cum s-a soluționat a- ceastă problemă, care în alte locuri pare insolubilă.— întreprinderea noastră a apărut într-o zonă economică fără tradiție în prelucrarea lînii și fabricarea stofelor.In aceste condiții a trebuit să pornim de la zero — ne-a spus ing. Vasile Pascaru, directorul fabricii. La;>început, am pregătit mecanici șl maiștri buni, iar apoi urzitori, țesători, finisori. S-au organizat temeinice cursuri de calificare a muncitorilor care se ocupă cu întreținerea și repararea mijloacelor tehnice. A- ceasta s-a făcut încă în perioada de executare a lucrărilor de construcțli- montaj. O dată cn calificarea șl ridicarea pregătirii profesionale a oamenilor, acestora 11 s-au insuflat, pas cu pas, exigența șl răspunderea pentru munca lor. Bunăoară, o mare parte din actualii maiștri și mecanici de întreținere au participat, etapă cu etapă, la montarea principalelor mașini și utilaje, însușindu-și în acest fel temeinic, cu exactitate, principiile de funcționare. Ulterior au fost organizate sub îndrumarea unor specialiști din străinătate cîteva lecții de exploatare șl întreținere, cu un pronunțat caracter aplicativ în cazul fiecărui agregat în parte. Personalul tehnic de bază a reușit în acest mod să pătrundă în toate „intimitățile" structurii și funcționării mijloacelor tehnice.Evident, dublarea productivității muncii în acest an față de 1967 se va obține și prin continua înlăturare a factorilor cu acțiuni contrare asupra productivității muncii: disciplina în producție, folosirea completă și rațională a zilei de muncă de către fiecare muncitor. In luna ianuarie a.c., ca și în trimestrul IV 1967, media absențelor nemotivate și a învoirilor a scăzut cu 65 la sută, iar coeficientul de'folosire a zilei de lucru se ridică spre cota maximă. Cît privește stimularea, s-a creat o corespondență perfectă între rezultatele în creșterea productivității muncii, nivelul calității producției și cîști- gurile muncitorilor. Așa, de pildă, în luna trecută cîștigurile medii ale lucrătorilor erau cu 15 la sută maî mari decît cele înregistrate în ianuarie 1967. Un rol mobilizator îl au graficele de cîștig zilnic, introduse în principalele secții, din care fiecare muncitor se informează asupra volumului producției realizate în raport cu planul stabilit și asupra cîștigului respectiv. Este un mijloc eficient de continuă raționalizare a muncii în sectoarele de bază, îmbunătățind normele și indicii de utilizare a capacităților de producție — chezășie sigură a unor noi și viguroase succese în anul 1968...
Viorel SALAGEAN
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rezervă în și utilita- ani. Și eu

CORNELIA HMESCIJ, șef do sector de cercetare la Institutul de științe pedagogice :

ÎNVĂȚĂMÎNTULUI DE CULTURĂ GENERALĂ

Dr. GH. TORSESCU șeful secției de igiena copilului și a adolescentului de la Institutul de igiena :

Scenă

După cum se știe, Studiul privind dezvoltarea învățămîntului de cultură generală, elaborat de Ministerul Învățămîntului, preconizează pentru începerea școlarizării vîrsta de 6 ani, în loc de 7 cît era pînă a- cum. în dezbaterea publică a Studiului, această problemă a suscitat un interes deosebit, argumentarea în favoarea acestei măsuri cît și unele rețineri făcînd obiectul a numeroase scrisori sosite la redacție. Referitor la începerea scolii la vîrsta de 6 ani, pentru a prezenta mai pe larg coordonatele vîrstei optime a școlarizării, am cerut părerea unor specialiști — psihologi, pedagogi, medici, cadre didactice — cît și u- nor părinți. Iată cîteva din punctele de vedere exprimate.

ximativ la vîrsta de 6 ani.Există premise biologice și psihologice pozitive care indică posibilitatea începerii fazei de școlarizare la 6 ani, bineînțeles cu grija de a crea condițiile materiale și educaționale favorabile necesare, așa încît întreg sistemul de învățămînt aplicat vîrstei de șase ani să corespundă cu necesitate nivelului de dezvoltare biologică, psihologică și sociologică a copilului de această vîrstă.

CRONICA FILMULUI

Prof. dr. docent 
ELMNDRU membru corespondent al Academiei, directorul Institutului de psihologie al Academiei:

Personal, n-am nîcl o legătură cu posibilitatea tea începerii școlii la 6 am urmat astfel școala și îmi aduc cu plăcere aminte de prima clasă șl chiar de fragmente din abecedar, care nu era cu nimic mai ușor decît acela pe care se înyată astăzi. Adaug că am urmat o școală sătească, la poalele Munților Apuseni, în care toți copiii intrau la etatea de 6 ani.Experimente psiho-pedagogice largi au analizat modul în caire își însușesc copiii cunoștințele de clasa I la 6 ani și la 7 ani. în primele 4—5 luni de școală, fără îndoială copiii de 7 ani avansează mai rapid decît colegii lor mai mici cu un an, dar ulterior diferența dispare, copiii de 6 ani reușind să facă fată cerințelor de scriere, citire și socotit. In documentarele se apreciază că rea scris-cititulul mintală de 6 ani. Oricine poate observa următorul fapt : înainte de a intra în școală, copiii se căznesc șă descifreze literele și au o mare satisfacție cînd ajung singuri să citească un cuvînt. Ei vin bucuroși la școală dacă nu i-a speriat nimeni cu greutățile ei ; iar dacă unii a- jung să nu se simtă bine în clasă, cauza trebuie căutată si în modul în care sînt inițiați în tainele scrierii, citirii și socotitului. începerea școlii la 6 ani face posibilă absolvirea liceului de cultură generală sau a liceului de specialitate la 18—19 ani, cu un an mai devreme decît în prezent. Urmînd cele 10 clase obligatorii, elevii vor rămîne sub îndrumarea școlii pîhă la 16 ani, vîrstă la care Codul Muncii permite angajarea tinerilor în producție.Dună părerea mea, nu sînt motive să ne îndoim că la 6 ani ar fl prea devreme neutru copil să înceapă școala. Ei sînt apți să-și însușească noțiunile primei clase a școlii generale. S-ar putea totuși recomanda ca, pentru o anumită perioadă, prima clasă să păstreze u- nele trăsături ale învățămîntului preșcolar. Iar programa fostei clase I să se recupereze treptat în următorii 4 ani.

Azi, de psihologie pentru învățase cere etate

Prof. dr. dosent
DIMITRIE T»M, președintele consiliului științific al Institutului de știința pedagogica :

Se pare că obstacolele șl dificultățile invocate în problematica duratei perioadei de școlarizare, precum și aprehensiunile și ezitările privind cuprinderea în viața școlii a copiilor începînd cu etatea de șase ani sînt în general de ordin extra- biologic și extrapsihologic. La un congres care s-a ținut recent în R. F. a Germaniei, la care am participat, s-a arătat pe bază de cercetări experimentale efectuate cu copii între 3 și 5 ani că învățarea cititului, bineînțeles nu șl a scrisului, cu ajutorul unei mașini speciale de învățat și după principiile învățământului programat a aVut drept urmare o creștere a aptitudinii generale de a învăța, precum si o influentă pozitivă asupra stabilității emoționale și a activității sociale a copilului. Alte cercetări tind spre concluzii similare, numărul țărilor în care viata de elev începe la 6 ani fiind de 55.începutul vîrstei de școlarizare se cere determinat de criterii științifice. în universul copilului care trece de la vîrsta antepreșcola- ră la vîrsta preșcolară, deci aproximativ de la 3—4 ani, apare o dimensiune nouă, care restructurează întreaga viață a copilului. La început, activitatea copilului este nespecifică și se poate lega de orice material. Copilul aruncă, strică, înjghebează ceva fără să dea vreo a- tenție produsului. La un stadiu următor, el începe să observe unele lucruri produse întîmplător ; fără a fi prea mult preocupat de ele, le distruge sau le dă de o parte. După apariția nivelului de dezvoltare reprezentat de prima treaptă a conștiinței de sine care se profilează la această vîrstă, activitatea este minată de anumite intenții, iar zultatul este privit ca un produs dependent și prin încercarea de da și un nume — și adesea si
do- re- in- a-i ______ , un număr — îi învestește un caracter obiectiv. Atingînd acest stadiu, copilul ajunge și la conștiința realizării unei munci, începînd să arate cu mîndrie celor din jurul său micile sale producțiuni. Produsul și realizarea celor mai mărunte lucruri implică însă respectarea anumitor exigente sau norme, impuse de chiar materialul prelucrat. Pentru a „zidi" o casă cuburile trebuie așezate în anume orînduială. Pentru ca o figură descompusă să se poată recompune este necesar ca părțile ei componente să se așeze într-o anumită formă. în acest fel, întregul mediu obiectiv, cu produsele sale formate și definitive, reprezintă modele de activitate constructivă pentru copil. Din normă și conformare se desprinde acel „trebuie" care constituie esența psihologică a datoriei. Aceasta sa întîmplă apro-

Psihologia preconizează că între6— 7 ani se produce un salt calitativ în dezvoltarea psihofizică. ceastă etapă ordonator și rebrale, ceea calități care încep să se biției condiționate care stau la baza disciplinării copilului și-l fac apt pentru adaptarea treptată la regimul școlar. Se accentuează dezvoltarea proceselor de cunoaștere (se intensifică precizia și finețea senzațiilor, sporește caracterul analitic al percepțiilor, memoria verbală începe șă devină un sprijin mai puternic în cunoaștere, gîndirea se ridică treptat de la planul intuitiv-acțional spre cel intuitiv-imaginativ și verbal). Rezistența atenției crește, copilul putîndu-se concentra peste 30 de minute într-o activitate bine organizată. Totodată, prin intermediul instrucției verbale, atenția poate fi comutată intenționat de la o activitate la alta. Aceste cîteva caracteristici ale dezvoltării psihice constituie premisa pentru organizarea unei activități de instruire și educare.Astăzi șl mai ales în perspectivă, datorită îmbunătățirii continue a condițiilor de viață, nivelul de dezvoltare fizică a copiilor din țara noastră înregistrează progrese. Posibilitățile mai variate și mai operative de informare și de orientare, ca urmare a perfecționării mijloacelor moderne ale comunicației culturale de masă, contribuie la accelerarea ritmului de dezvoltare spirituală a copilului. Toate acestea atrag după sine dezvoltarea intereselor de cunoaștere ale copiilor și în special interesele pentru tehnica muncii intelectuale (deprinderi de citit, scris și socotit).După părerea mea, interesele de cunoaștere care încep să se contureze la 6—7 ani pot fi orientate spre scopuri de învățare. Dar actualul sistem de instruire și de educare în familie și în grădiniță nu poate satisface corespunzător aceste deziderate, în condițiile în care clasa I nu instruiește în prezent decît copii între7— 8 ani. iar grădinițele nu cuprind decît un număr limitat dintre ei, majoritatea copiilor între 6—7 ani sînt lăsați în afara unor preocupări de educare constantă și sistematică. Din această cauză, școlarizarea copiilor în clasa I se desfășoară uneori cu foarte multe dificultăți. Datorită faptului că unii copii își însușesc prin efort personal unele cunoștințe de citit, scris și socotit, se creează o lipsă de omogenitate a colectivului școlar. Uneori, pedagogii întîmpină greutăți mai mari la copiii care trebuie „să fie dezvățați" de unele deprinderi însușite defectuos cum ar fi cititul pe litere, folosirea literei mari la mijlocul cuvintelor etc. Unii dintre copiii care știu să citească sau să socotească nu știu în schimb să execute un desen simplu, nu pot relata închegat o întîmplare, au un limbaj sărac.Din cele relatate mal sus, cît și din alte considerente pe care spațiul res- trîns nu ne permite să le prezentăm, reiese nu numai posibilitatea, ci și necesitatea de a crea condiții pentru integrarea treptată a copiilor între 6—7 ani într-o activitate instructiv- edueativă organizată.Totodată, trebuie să precizez că cercetările psiho-fiziologice efectuate asupra copiilor de 6 ani relevă și limitele acestei dezvoltări, concretizează între altele minarea formelor concrete selor de cunoaștere, ca și în minarea relativă a excitației inhibiției, ceea ce favorizează instalarea mai rapidă a stării de oboseală. Aceste limite determină pe multi să manifeste rezerve față de perspectiva instruirii sistematice a copilului. Toate acestea ne obligă la cercetări riguroase și cu simț de răspundere, pentru determinarea cerințelor învățămîntului la o vîrstă mai timpurie (în funcție de particularitățile și sarcinile școlii noastre). în acest scop, o dată cu începerea anului școlar în curs, Ministerul învățămîntu- lui a inițiat experimentarea școlarizării copiilor de 6 ani. Cercetarea se desfășoară în 78 de clase de la orașe și sate cu condiții foarte variate de muncă. în clasele experimentale, Institutul de științe pedagogice urmărește să demonstreze nu numai posibilitatea instruirii copiilor de 6 ani, ci în primul rînd să stabilească,cuantumul de cunoștințe care trebuie predat, ce metode și procedee trebuie folosite și cum să se organizeze procesul de învățămînt pentru asigurarea dezvoltării ritmice a copiilor. fără a-i suprasolicita.în momentul de față este prematur să vorbim despre rezultate concludente, întrucît experimentul presupune investigații multiple și de durată. Totuși modul în care își însușesc copiii cerințele programelor, receptivitatea și interesul pe care-I manifestă pentru activitatea școlară ne îndreptățeso să sperăm că mergem pe o cale bună pentru obținerea unor rezultate eficiente care să ne permită să traducem în viață propunerile cuprinse în Studiu.

_ . în a-se intensifică rolul co- reglator al scoarței ce- ce se reflectă în unele încep să se contureze, dezvolte formele inhi-

din punct de vedere psihologic antrenarea copilului de 6 ani în regimul de școală este posibilă și după unii e chiar necesară deoarece la vîrsta amintită se poate învăța ușor scrisul și cititul. Și unele cunoștințe se rețin foarte ușor. Este adevărat ! Ne este cunoscută excelenta memorie a copiilor între 4—6 ani care pot reda pe dinafară pagini întregi. Dar cine nu a avut sau nu are copii în clasa I nu-și poate da seama cît de greu se adaptează aceștia, mai ales In primul trimestru de școală, la noul regim de muncă organizată, cît de greu se concentrează la lecții. Scrisul este una dintre preocupările foarte grele, care îi obligă la ore în șir de muncă și de eforturi. Atît în prima oră de curs, cît și în cea de-a patra oră e nevoie de multe artificii din partea învățătorului pentru ca să mențină trează atenția copiilor la lecții. După cum, numărul celor rămași în urmă la învățătură la clasa I este, de asemenea, mult mai mare decît la clasele II—IV.în condițiile unui învățămînt de calitate mi se pare că nu vor putea face față rigorilor școlii decît o parte din copiii de șase ani. Și aceștia cu un efort care nu poate să nu impieteze asupra dezvoltării lor. în concluzie, cred că nu este bine să le scurtăm copiilor copilăria, să le răpim un an care contează mult în dezvoltarea lor psihică șl fizică.

Investigațiile efectuate de Institutul de igienă, începînd din 1950, pe eșantioane care au depășit, în 1964, 350 000 de copii și tineri, arată că nivelul mediu al staturii și al greutății copiilor de 6 ani a crescut în patrusprezece ani cu 1,1—1,3 cm și cu 2,3— 2,8 kg. în aceeași perioadă, greutatea care revine fiecărui centimetru de înălțime a sporit prin ' mărirea masei corporale active. Prin a- ceasta s-a ajuns, ca, în 1964, copiii de 6 ani să depășească nivelul înălțimii și greutății copiilor trecuți de 6 1/2 ani în 1950. Cercetările noastre au arătat existența unei corelații pozitive între dezvoltarea corporală și cea a capacităților funcționale. Dezvoltarea osoasă, ca indiciu de maturizare, este satisfăcătoare la copiii de 6 ani, atît în mediul urban, cît si în cel rural. Psihofiziologic vorbind, randamentul copiilor de 6 ani este mai apropiat de al celor de 7 ani, din punct de vedere al latentei reacțiilor motorii, al posibilităților de abstractizare elementară (definirea prin genum proximum) șt al capacității de învățare a unor probe simple. Si din punct de vedere bioelectric s-au evidențiat fenomene pronunțate de ..maturizare" cerebrală la vîrsta de 6 ani.în comparație cu copiii mai mari, cei de șase ani au atenția maî puțin stabilă, o nevoie mai mare de mișcare și de schimbare a conținutului activităt'i. o rezistentă mai scăzută la efortul intelectual. Aceasta imnune adanta.rea programe, t!e învățămînt și organizarea adecvată a orarii,or, <1in care să nn lipsească .incurile recreative și mișcarea, o durată mai mică a lecțiilor șl obligatoriu gustarea în recreația mare. Ar fi foarte potrivită atît. din punct de vedere pedagogie cît si igienic, dotarea claselor de începători cu măsuțe și scăunele în loc de bănci.Apreciem măsura propusă de Studiu, referitor Ia școlarizarea de Ia 6 anî. ca nn important mijloc pentru reducerea contradicției dintre scurtarea copilăriei biologice si tendința societăf,) moderne de prelungire a „copilăriei sociale" nentrn nevoile de instruire a generațiilor tinere.

mm Goncu învățătoare la Școala generală nr. 28 din București :
Anul acesta sînt învățătoare clasa I. Am și o oarecare experiență în munca cu cei mici. Aceste premise îmi dau posibilitatea să-mi spun, cred. în cunoștință de cauză, părerea în legătură cu problema ce o dezbatem. De la început vreau să precizez că nu îmbrățișez idcea școlarizării de Ia 6 ani.Specialiști în materie afirmă că

care se predo- proce- predo- asupraîn 
ale

Anchefâ organizată de Florica DINULESCU
Admirația unanimă pentru 

gama infinită de obiecta din 
creația populară : cusături, 
țesături, ceramică, incrustații 
în lemn etc., interesul deose
bit pentru păstrarea nealte
rată a acestei prețioase moș
teniri amplifică volumul 
rințelor care urmează a 
satisfacție în unitățile de 
zanat.

înainte de a face o in
cursiune în preocupările pen
tru asigurarea unui răspuns 
prompt în această problemă, 
să consemnăm existența de 
multă vreme pe piața orașu
lui Craiova a unor pretinse 
valori, care au dobîndit (cum 
oare ?) air de circulație. 
„Creatori* de profesii nede
finite, băștinași sau vremel
nici prin părțile locului, ocu
pă spații de desfacere pentru 
vaze de flori, figurine, pușcu
lițe, scrumiere confecționate 
și colorate fără nici o noimă, 
care alcătuiesc ceea ce s-ar 
putea chema standul lucrări
lor de „artă".

Elementarul bun gust pune 
îndreptățit întrebări. Se ooate 
face comerț cu orice ? Valo
rile arfei decorative rămîn la 
liberul arbitru ? De ce piafa 
nu oferă încă terenul priel
nic penhu formarea bunului 
gust miilor de cumpărători 
zilnici ?

Actualul procedeu al elibe
rării autorizațiilor pentru des
facerea unor asemenea lu
cruri este lipsit de răspun
dere si format. între antet și 
parafă lipsește exigența, com
petența. Orcanele de comerț 
nu se amestecă în aceste lu
cruri ca nefiind de speciali
tate, iar orqane'e de cultură 
și artă ca neavînd atribuții 
comerciale. In concluzie : nu 
se am»sfecă încă nimeni în 
piața liberă a prostului qust. 
Acest aspect a mai fost amin
tit și cu alte prilejuri în pre
să, dar deși a trecut multă

ce- 
găsi 
arti-

jSo
spectacolul îmbrăcăm pe cei de Luigi Pirandello în interpretarea artiștilor Teatrului „Vasile Alec- sandri* din lași

sodabil
(Urmare din pag. I)

în alte cazuri, omul pe care am căzut de acord să-l numim de la ghișeu ne întîmpină ursuz, acru și cam nesimțit (ca să spunem totuși lucrurilor pe nume). El receptează dorința noastră la modul negativ, face obstrucții, se lasă greu, ca și cum a da înseamnă a ceda. Atunci, părăsin- du-1, după zece minute sau o zi de așteptare, afirmăm că am avut de-a face cu un individ nesociabil. De unde izvorăște caracterul nesociabil al acestor oameni lipsiți, de fapt, de caracter 7 Poate din insatisfacțiile a- cumulate acasă și descărcate, ca o compensație, asupra omului dintîi în- tîlnit. Poate dintr-o sete de putere care-1 îndeamnă obscur să-1 „stăpî- nească" pe solicitant, dovedindu-i în felul acesta (măcar în felul acesta...) că-i cineva. Poate, atunci cînd non- serviabilitatea urcă pînă la brutalitate curată, dintr-un sadism căruia psihologii de la Universitate i-ar putea consacra studii nu lipsite de interes și rezonante pe tărîmul înțelegerii mai profunde a fenomenelor sociale.După cîte știu, funcționarii care risipesc fără noimă hîrtia de scris, plicurile cu en-tSte și penițele claps sînt trași la răspundere și obligați să plătească din buzunar costul o- biectelor astfel nesocotite.Pe cînd o tragere generală la răspundere și plata pe loc pentru risipirea substanței noastre
acestar-

a-

vreme nu a fost luată încă 
nici o măsură.

Ce se întîmplă în 
timp cu reprezentanții 
tei autentice ? Olarii din 
Oboga, județul Olt,
duc cu regularitate în pia
ța orașului cantități mari 
de ulcele, străchini, ulcioare. 
Spațiul destinat însă pentru 
desfacerea multor lucruri fru
moase, autentice și utile ră
mîne pe lîngă garduri, într-un 
ungher al pieței. Ignorarea

nervoase ?

O Filarmonica de stat „G. Enescu" (la sala mică a Pala
tului) : Recital de vioară AVI ABRAMOVICI — 20.
O Opera română : Traviata — 19,30.
o Teatrul de stat de operetă : Contesa Marltza — 19,30. 
S Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) :

eldelbergul de altădată — 19,30, (sala Studio) : Topaze 
— 19,30.
O Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Livada cu vișini — 20, (sala 
din str. Al. Sahla nr. 76 A) : Kean — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Miracole 
— 19,30, (sala Studio) : Femei singure — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : Inelul Iul Jupiter — 
19,30.
O Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cel trei mușchetari — 16. 
a Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
Ileana Sînziana — 17, (sala din str. Academiei) : Fata 
babei și fata moșului (spectacol prezentat de Teatrul de 
păpuși din Constanța) — 15 ; 17.
© Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Scandal la Boema — 19,30.
O Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Mos
cova — 20.

3

cinema
• O lume nebună, nebună, nebună : PATRIA — 9,30 ; 
13 ; 16,30 ; 20, BUCUREȘTI — 9 ; 12,30 ; 16,30 ; 20.
O Blestemul rubinului negru : REPUBLICA (comple
tare Năică pleacă Ia București) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 :
18.45 ; 21,15, FESTIVAL (completare Lauri celor mal 
buni) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Am Intîlnit țigani fericiți : LUCEAFĂRUL (comple
tare Miracole) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, CEN
TRAL — 8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© Există încă sclave : CAPITOL (completare Din pă- 
mînt și foc) — 9,15 : 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
© Cel șapte samurai : VICTORIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
• Comisarul Maigret se Înfurie : CINEMATECA —
10 ; 12.
© Dimineți de iarnă : LUMINA (completare Flora aus
traliană) — 9,30— 16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45.
© Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10 ; 11.
• Lordul din Alexanderplatz : DOINA — 12 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30.
© Un bărbat șl o femele : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
AURORA (completare Invitație) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,30, VOLGA (completare Orizont științific 
hr. 11/1967) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21..
© Cântați Idolul : GIULEȘTI (completare Exerciții țl 
aplicații militare) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA (com
pletare Viața începe la 40 de ani) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15.
© Valetul de pică : FEROVIAR — 8,30 ; 10,45 ; 18 ; 15,30 ;
17.45 ; 20, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ;
21 (la ambele completarea Miracole), GLORIA (comple
tare Plinea noastră) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
© O sută unu dalmațienl : *------ ’ --------------
POARE (completare Năică șl 
20,30.
© O fată fericită : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
o De trei ori București : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
© Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : UNIREA 
(completare încercări) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Capcana : TOMIS (completare Dați-mi un calmant) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA (com
pletare Orizont științific nr. 12/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
© Corigența domnului profesor : VITAN (completare 
Mal bine să prevenim. Profilaxia TBC) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
© Innorare trecătoare : POPULAR (completare Pași 
spre Brâncușl) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Romanță pentru trompetă : MUNCA 
Dacă aș fi știut) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Cerul începe la etajul III : MOȘILOR 
Mihail Kogălnlceanu) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Servus, Vera 1 t COSMOS (completare Sorinei șl 
soarele) — 16 ; 18 ; 20,15.

__ , AO , 10,10 ,

: ÎNFRĂȚIREA INTRE PO- 
șl veverița) — 1'4 ; 16 ; 18,15 ;

(completare

(completare

Pe Stanley Kramer îl pu
tem defini astăzi ca reali
zator de filme. Am văzut „Lanțul", „Procesul maimuțelor", „Procesul de la Niîrnberg" și acum „O lume nebună..." Ar mai fi 
poate de amintit că opera lui cinematografică nu se 
rezumă totuși la 4 filme și ca simplă informație bio
grafică ar mai trebui adău
gat că în viață Kramer nu 
a făcut numai film, ci și 
gazetărie (la o publicație 
umoristică) și că n-a avut 
prejudecata unei singure 
meserii și mai ales a unei 
specialități, cu toată ten
dința modernă spre o astfel 
de destinare a omului.

Artistul este dublat și de un lucid și dinamic cetă
țean. Fățișa și activa osti
litate față de maccarthysm 
a devenit la el un credo 
de creație, ușor de deslușit 
Si în alte filme pe care 
noi nu le-am văzut, filme 
la care a colaborat impri- 
mîndu-și viziunea și perso
nalitatea sa: „Bărbații", „Moartea unui comis voiajor", „Cyrano de Bergerac", „Sălbaticul", „Timpuri fericite" și filme pe care le-a făcut de unul singur: „Ultimul țărm" (teribilă 
pledoarie împotriva demen
ței atomice), „Mîndrie și pasiune", „Ghici cine vine la masă". Sînt realizări care mărturisesc angajarea 
realizatorului, filme create în spiritul credinței și ati
tudinii enunțate și atît de 
fidel respectate de autor.

„O lume nebună... nebu
nă... nebună..." reia, în re
gistrul comico-satiric, des
crierea acelei societăți în 
care, cum spune un pro
verb : „Și pe dumnezeu îl 
îmbunezi cu 100 de dolari". 
Pe oameni insă se pare 
că-i poți scoate cu totul din 
fire cu 350 000 de dolari, 
miza nebuneștilor urmăriri 
din filmul în două serii al 
lui Kramer. Toate măștile 
onorabile cad în fața unei 
asemenea tentații. Orice 
alte preocupări respectabile 
sînt părăsite pentru a intra în cursa pentru comoara ce 
zace ascunsă, undeva la 
granița cu Mexicul. Desi
gur, dispar și bunele maniere de împrumut, dispar 
conveniențele respectabile 
și respectate pentru că așa 
fusese jocul de pînă atunci, 
dispare orice sentiment, 
iubirea de aproapele sau de 
foarte aproapele, respectul 
pentru bunul agonisit de 
altul și, la marginea paro
diei, se angajează în film lupta pentru a ajunge primul la locul cu pricina. 
Ajung toți, și un polițist 
(Spencer Tracy) la capătul 
cursei dar și al unei 
vieți cinstite însă nefericite 
pe plan material și fami
lial. în această competiție 
nu scapă nimeni de conta
giunea dolarului, nici chiar omul legii. Pentru că de
mența este în atmosferă și 
pentru că banul este noul 
zeu pe care-l adulează toți.

Personajele, chiar dacă 
nu sînt prea amplu descri
se, aduc fiecare o pată de 
culoare în imensul portret 
ce se face unei lumi mu
tilate, schilodite moral de 
obsesia îmbogățirii ușoare. 
Și pe măsură ce ritmul ur-

unei străchini, sumă cu care 
de ia producătorul aflat în 
piață se pot procura patru a- 
semenea obiecte. Întrebarea 
este legitimă : de ce să gă
sim în magazin numai cîteva 
obiecte autentice 
mică și de ce la 
nea preț ? Cu o 
concurență și fără 
mercial dobîndit, 
veritabilele valori 
vor găsi o 
lentă.

de cera- 
un aseme- 
astfel de 

un vad co- 
desigur că 
artistice își 

desfacere mai

femeia cu maramă, pe por- 
ful cărora se trag în ultimă 
instanță, cîteva linii „investi
te* cu puteri de suplinire 
simbolică a elementelor de 
artă.

Desigur, în acest context 
s-ar putea discuta (și nu pen
tru prima dată) despre pro
filul magazinelor de artizanat. 
De ce se găsesc la acestea : 
bufoni de manșetă, fotografii 
ale actorilor de film, etc ? 
Specializarea unor unități de

Piața
prostului gust

ijijg.WBm.Ly.1-in.. i mwsu jb

veritabilelor valori artistice 
poate fi sesizată nu numai în 
zilele de fîrg. Urmașii vesti
tului olar Mitrică Viscol din 
Oboga — cei care ar putea 
să asigure prin îndrumare 
competentă o producție va
loroasă și deosebit de va
riată de elemente decorative 
rămîn in afara preocupărilor 
majore ale cooperației meș
teșugărești, în afara îndrumă
rii uniunii de creație.

Ștandurile ceramicii de O- 
boga — Olt și Sisești — 
Mehedinți se limitează numai 
la un singur magazin de ar
tizanat din Craiova, iar aici 
găsești doar cîte două-trei 
piese nu dintre cele mai re
prezentative și valoroase. 
Ceea ce bate la ochi din pri
ma luare de contact cu vitri
na este prețul de 7 lei al

Aufenficul artei populare 
oltenești se pierde în multe 
din „prefabricatele" artistice 
ale magazinelor de artizanat. 
Motive din carpete și vîlnice 
oltenești se pierd între linii 
pline de fir metalic pe capa
cele unor casete, elementare 
adîncituri — pretins tradițio
nale — își găsesc locul pe 
vasele de flori, găetanul din 
costumul Gorjului este așezat 
pe băști de filtz iar încrusta- 
țiile în lemn au un stas de 
valoare discutabilă.

Aplicele și pictura pe lemn 
sînt elemente nou așezate în 
galeria artizanalului. Dar „tra
diția* valorificată de ele în
cepe cu cămile, palmieri, 
continuă cu construcții pu
erile de lemn lustruit și sfîr- 
șește în pictură cu nepierito
rul ciobănaș în bîtă, sau cu

desfacere de acest gen este 
necesar sS pornească de la 
ceea ce are mai valoros 
creația populară. Unde sînt 
lucrurile din pai, împletitu
rile din nuiele, rafia, ele
mentele din arhitectura popu
lară etc ?

Comerțul — și îndeosebi 
magazinele de 
nu oferă încă 
procurării largi a unor mate
rii prime : pînza de in, de 
cînepă, ațică, marchizat, ar- 
nici, lîniță, găetan, culori ve
getale, fluturi, paiete, măr
gele, iar renumita aba — de
venită stofă albă — e livrată 
numai cooperativei meșteșu
gărești „Arta casnică’ din 
Tismana. Fără materia primă 
necesară și specifică pentru 
deprinderile moștenite, orice 
înlocuitor sintetic ridică pro-

artizanat — 
posibilitatea

bleme care în mod nefericit 
se soldează cu improvizații.

Industria noastră textilă nu 
desface încă prin comerț, și 
îndeosebi prin unitățile de 
artizanat, pînzeturi și stofe în 
țesătura cărora să-și găsească 
loc, cu toată mîndria, ele
mente ale artei noastre popu
lare. De ce acest lucru nu se 
încetățenește în producția de 
mobilă, la fabricarea vaselor 
emailate, de sticlă sau în alte 
domenii ? Poate că tocmai a- 
ceastă confruntare va putea 
deschide cîmp cercetării cu 
atenție a valoroasei noastre 
tradiții, promovării frumosului 
și autenticului, chemate să 
satisfacă gustul miilor de 
cumpărători. Dar iarăși aceste 
deziderate ale creatorilor nu 
vor putea fi transpuse în 
practică fără intervenția ho- 
tărită a organelor culturale 
centrale pe lingă reprezen
tanții comerțului. Aplicate, 
măsurile preconizate se vor 
dovedi rentabile și din punct 
de vedere comercial, nemai- 
vorbind de cel artistic.

Parcurgînd unele minusuri 
din comerțul cu obiecte de
corative, și din preocupările 
pentru desfacerea produse
lor de artizanat, nu se poate 
trece cu vederea faptul că vi
zitatori ai țării noastre, ve- 
niți de peste hotare, procură 
plini de admirație multe și 
diferite obiecte de artă 
populară. Autenticul, măes- 
fria artistică, varietatea sînt 
obligate în această situație să 
răspundă de conținutul in
scripției : „Souvenir de Rou- 
manie*.

Există suficiente posibili
tăți și surse încă necercefate 
și valorificate pentru a putea 
pune capăt, fără regret, și în- 
tr-un timp cît mai scurt co
merțului de prost gust.Constantin BABAN directorul Casei județene 
a creației populare Dolj
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măririi reciproce se acce
lerează, se accelerează și 
divulgarea acestora, lumea 
filmului fiind scoasă cu to
tul din convenționalul coti
dian. Demența devine co
lectivă, molipsitoare.

Surprinzător si prea puțin 
comic, ba chiar cu dure
roase accente dramatice, 
este înfățișat polițistul lui 
Spencer Tracy (de altfel 
personajul a dat loc unor 
interpretări foarte diverse și a generat discuții pe 
marginea filmului). Aici, 
autorul filmului, credem, 
se dezvăluie în duioșia și 
nedezmințita lui omenie, 
căutînd a face dovada în
țelegerii chiar față de cel 
care săvîrșește si el o ne
bunie după o viață întrea
gă, din care nu s-a ales cu 
mai nimic. S-a lăsat oare 
contaminat și omul legii de 
demența generală ? S-ar 
putea considera și așa, dar nu credem că acesta ar fi 
sensul ultim al evoluției 
singurului personaj lucid și mai complex din filme. 
Gestul său ar putea să re
prezinte, dimpotrivă, farsa 
pe care o joacă un aseme
nea om celorlalți — urmă
riți și urmăritori — anga
jați într-o cursă în care, de 
fapt, toată lumea urmărește 
pe toată lumea, dar fiecare 
urmărește ceva pentru 
sine.

Oamenii vînează oameni, 
chiar dacă vînătoarea se 
petrece pe o partitură săl
tăreață și hilară. Personajul 
lui Spencer Tracy încheie 
filmul cu un hohot de rîs 
suprem, dar care introduce 
o undă de tristețe pentru 
tot ce s-a întîmplat pînă 
atunci. Pentru că Stanley 
Kramer te obligă nu numai 
să rîzi, dar si să

Se aduce în „O 
bună..." aproape 
arsenal antologic 
cului cinematografic. De la 
burlescul situației la care 
se ride de ceea ce se vede, 
pînă la ironia fină la care 
se zîmbeste cu adresă, sub
text și trimiteri. Cursa u- 
morului este cînd frenetici — și atunci ai permane‘„ în minte cascadele de fan
tezie comică ale filmului 
mut — cînd potolită (și 
chiar obosită), cînd Kramer 
caută să fixeze și cu argu
mente psihologice lumea 
caricaturală de.pînă atunci 
a filmului său. Uneori ai 
sentimentul că s-a apelat la 
prea multe mijloace în 
slujba unei singure idei și 
nu totdeauna riaoarea ma
tematică a gagului si legi
le aspre ale comicului sînt 
respectate. Am chiar sen
timentul că filmului îi dă 
o replică propriul său ge
neric, care sumarizează cu 
precizie și artă superioară 
întreaga aventură comică 
pe care o descrie. Dar prin ■ 
tot ceea ce aduce filmul, 
fie din trecut, fie din pre
zent, el este ceea ce sa 
cheamă un succes de pu
blic. Ca să nu mai vorbim 
de nostalaia întîlnirii c\ it.n 
Spencer Tracy, mort cnetR» zile dună terminarea celuilalt film al lui Kramer, 
„Ghici cine vine la masă" 
(unde se afla, pentru a noua și ultima oară, ca 
partener al inegalabilei 
Katherine Hepburn), sau de 
întîlnirea cu adolescentul 
celebru de acum un sfert 
de secol Mickey Rooney, 
sau în sttrsit de revederea 
blitz cu Buster Keaton. Ma- 
lec (care la o competiție 
cinematografică de acum 
vreo doi ani, unde venise 
să-și prezinte un film de 
20 de minute, realizat nu
mai cu mijloacele de la în
ceputul acestei arte, un 
film adică mut — spunea 
că pentru reușita unui film 
el ar face orice). A făcut 
dovada și aici, rol aproape de 
pompier), adus 
gizor probabil 
pentru a face 
epoca de 
Mut".

meditezi, 
lume ne- 

întregul 
al comi-

unde are un 
figurant (un 
fiind de re- 
mai mult 

legătura cu 
aur, ,MareleMircea ALEXANDRESCU

17,30 — Curs de lim
ba engleză — lec
ția a V-a. 17,58 — 
Sumarul zilei. 18,00 — 
Telecronlca economi
că. Obiectiv funda
mental : reducerea 
cheltuielilor de pro
ducție. 18,30 — Pen
tru cel mici : Ala- 
Bala, „Povestea cea
sului". 19,00 — Fil
mul „O poveste". 
19,10 — Pledoarie
pentru cultură — 
emisiune pentru tl-

SWBW

neret. Dezvoltarea 
învățămîntului gene
ral, mediu șl profe
sional. 19,30 — Tele
jurnalul de seară. 
19,50 — Buletinul me
teorologic. Publici
tate. 20,00 — Trans- 
focator. 20,45 — Tele- 
cinemateca : Juarez. 
Film artistic cu B. 
Davls și Paul Munl. 
Prezintă : Ecaterina 
Oprolu. 22,55 — Cam
pionatul mondial de 
patinaj artistic. Pro
ba de figuri libere — 
perechi. Transmisiu
ne de la Geneva. 
24,00 — Telejurnalul 
de noapte.
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Cronica zilei
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r Marți seara a plecat la Roma o 
delegație a Comitetului foștilor de
ținuți antifasciști din Republica 
Socialistă România, alcătuită din 
acad. Petre Constantinescu Iași și 
Petre Iosif, pentru a' participa la 
Conferința internațională a rezis
tenței europene.

<. ★

! Marți după-amiază tovarășul Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, a primit pe domnul 
Ramashanker Sanwal, membru al 
Comitetului Executiv al organiza
ției „Tineretul Congresului Na
țional Indian", care se află în vi
zită în țara noastră.

j însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
; rim al Republicii Chile la Bucu

rești, Rolando Stein, și Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă au 
oferit în cursul zilei de marți coc
teiluri cu prilejul turneului între
prins în țara noastră de Corul de 
cameră și Grupul folcloric ale Uni
versității catolice din Valparaiso.

Au luat parte reprezentanți ai 
unor instituții culturale, muzicieni, 
actori și alți oameni de cultură și 
artă.

★

Dan Berlndei, secretarul științific 
al Institutului de istorie „Nicolae 
Iorga" al Academiei, a plecat marți 
seara spre R. P. Bulgaria, pentru a 
participa la sesiunea festivă orga
nizată de Academia de Științe din 
Sofia, cu prilejul aniversării a 90 
de ani de la proclamarea indepen
denței Bulgariei. La sesiune, dele
gatul român va susține comunica
rea intitulată „Participarea Româ
niei la războiul din 1877—1878".

Marți s-a înapoiat în Capitală 
delegația de ziariști români, con
dusă de Ion Mărgineanu, redactor 
șef al ziarului „România liberă", 
care, la invitația Ministerului Afa

„Criteriul tineretului" 
o reușită competiție pugilistica

' 'i

Fr. Molnar, asearâ pe ringul de la Floreasca (Foto : S. Cristian)Brâileanul luga Pascale și brașoveanul
„Criteriul tineretului", la prima 

sa ediție, s-a încheiat aseară în sala 
Floreasca sub frumoase auspicii: 
tribune arhipline, meciuri viu dis
putate, unele de bun nivel. Iniția
tiva organizării acestei competiții 
sui-generis (inițiativă aparținînd 
federației de specialitate șl A. S. 
Loto-Pronosport), se dovește cît se 
poate de utilă, stimulînd munca 
tinerilor pugiliști și a antrenorilor 
lor. în gala finală, cele 11 meciuri 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : categ. semimuscă: M. Lume- 
zeanu (Steaua) bate la puncte pe 
M. Aurel (Steaua); categ. muscă: 
luga Pascale (Brăila) b.p. Fr. Mol
nar (Brașov); categ. cocoș: P. Ne- 
delcea (Dinamo) — b.p. I. Petre 
(Voința); categ. pană : P. Dobrescu 
(Brăila) b.p. Gh. Drugă (Brașov); 
categ. semiușoară : C. Cuțov (Dina
mo) b.p. Miron Tudor (Voința); 
categ. ușoară: Gh. Ene (Dinamo) 
b.p. V. Prodan (Steaua), categ. 
semimijlocie: V. Silberman (Steaua) 
cîștigă prin abandon la Al. Popa 
(Cluj); categ. mijlocie ușoară : Gh. 
Călin (Dinamo) cîștigă prin 
abandon la C. Cocîrlea (Dinamo) ; 
categ. mijlocie : Al. Năstac (Galați) 
b. p. Tudor Ivan (Progresul Buc.) ; 
categ. semigrea : A. Iancu (Steaua) 
b. p. P. Pîrvu (Cîmpina) ; categ. 
grea: I. Sănătescu (Dinamo Cra
iova) b. p. V. Lehăduș (Galați).

Una din partidele cele mai a-
plaudate au furnizat aseară „co
coșii" Nedelcea și Petre. Bine în
zestrați fizic și cu frumoase cu
noștințe tehnice, cei doi au arun
cat în luptă toate forțele, schim- 
bînd lovituri puternice. Cu un final 
impetuos, Nedelcea și-a adjudecat 
o victorie clară. Acest talentat 
boxer ar merita, de altfel, și 
titlul de cel mai tehnic bo
xer al Criteriului. Bune aprecieri, 
mai ales pentru rundul al treilea, 
au cules Lumezeanu și Aurel. Deși 
colegi de club, ei și-au disputat în 
mod corect șansele, înțelegînd să 
practice un box complet, fără ob
strucții și simulări.

în deosebită vervă s-au prezen
tat brăileanul P. Dobrescu și gălă- 
țeanul Al. Năstac. Primul a făcut 
o adevărată risipă de energie în 
partida cu Drugă, boxer extrem de 
dur, care îl învinsese vineri prin 
abandon pentru inferioritate, pe 
internaționalul Pometcu. Năstac a 
găsit, e drept, cu greu „cheia" pen
tru a-i sparge blocajul lui Tudor 
Ivan. Dar apoi a punctat serios, a- 
propiindu-și o meritată victorie.

Gala s-a încheiat cu o partidă 
mult aplaudată ; „greii" Sănătescu 

cerilor Externe suedez, a făcut o 
vizită de documentare în Suedia.

Ziariștii români au avut discuții 
cu oameni politici și reprezentanți 
ai cercurilor de afaceri din Suedia 
și au vizitat orașele Stockholm și 
Goteborg, obiective industriale și 
culturale, precum și redacții ale 
unor ziare suedeze.

în timpul vizitei, delegația de 
ziariști români a fost primită de 
Torsten Nilsson, ministrul aface
rilor externe al Suediei.

★

în cadrul manifestărilor prilejui
te de împlinirea a 25 de ani de la 
moartea poetului revoluționar Sa- 
lamon Ern6, filiala din Tg. Mureș 
a Uniunii scriitorilor și filiala So
cietății de științe istorice și filolo
gice au organizat, marți, la Insti
tutul de teatru din localitate, o 
seară literară închinată memoriei 
poetului. Poeta Veronica Porum- 
bacu și criticul literar Izsak Iozsef 
au vorbit despre personalitatea și 
opera lui Salamon Ernd. Actorii 
Kovacs Gyorgy, artist al poporului, 
Viorel Comă nici, Erdbs Irma, Mi
hai Gingulescu, Nemes Levente și 
alții au citit versuri din opera poe
tului. Și-au mai dat concursul An
samblul de cîntece și jocuri și Fi
larmonica din localitate.

O manifestare consacrată ace
luiași eveniment a avut loc la Bi
blioteca centrală universitară din 
Cluj. Despre viața și opera poetu
lui revoluționar Salamon Em3, au 
vorbit scriitorii Alexandru Căpra- 
riu, de la revista de cultură „Tri
buna" și Maroși Peter, de la revista 
„Utunk". Un grup de actori de la 
teatrele dramatice din localitate au 
susținut un recital de versuri din 
creațiile lui Salamon Ernb.

Manifestările s-au bucurat de 
participarea unui mare număr de 
oameni ai muncii români și ma
ghiari, scriitori, alți oameni de artă 
și cultură, studenți, elevi.

(Agerpres)

SPORT

și Lehăduș au demonstrat o age
rime puțin comună pentru alți pu
giliști de aceeași categorie, com- 
portîndu-se în ring ca veritabili 
„mijlocii". Se părea că Lehăduș 
va coborî învingător de pe ring. 
Pînă în ultimul minut acumulase 
de altfel puncte pentru o eventuală 
victorie. Sănătescu, însă, a știut 
să insiste în finalul partidei, sur- 
prinzîndu-și adversarul cu garda 
complet deschisă, lovind deci în 
plin.

O decizie discutabilă s-a acordat 
în partida luga Pascale — Fr. Mol
nar. Se pare că în balanța juriului 
a cîntărit mai greu boxul în forță 
al brăileanului, decît boxul tehnic 
al brașoveanului.

★
La 12 martie, în sala sporturilor 

din Constanța, echipa de tineret 
a României (alcătuită din cei 11 
boxeri declarați învingători în gala 
de aseară), va întîlni selecționata 
similară a Iugoslaviei. Boxerii ro
mâni își vor verifica cu această 
ocazie forma în vederea dublei 
întîlniri cu echipa de tineret a Ita
liei, din cadrul „Cupei Europei".

I. D.ÎN CÎTEVA RÎNDURI
CU PRILEJUL UNUI CONCURS 

ATLETIC PE TEREN ACOPERIT desfășurat la Stuttgart, vest-germa- nul Dieter Huebner a egalat recordul european al probei de 200 m : 21”8/10. /
ECHIPA MASCULINA DE BAS

CHET VOINȚA BUCUREȘTI a jucat Ia Sofia cu echipa locală Sep- temvri. Baschetbaliștii bulgari au învins cu 60—51 (30—24).
TURNEUL DE TENIS DE LA 

MACON (statul Georgia) s-a încheiat cu succesul danezului Jan Leschly, care în finală l-a întrecut cu 6—3, 6—4, 5—7. 8—4 pe englezul Mike Sangster.
DERBIUL CAMPIONATULUI CE

HOSLOVAC DE HOCHEI PE 
GHEATA, disputat între formațiile Dukla Jihlava și Z.K.L. Brno. s-a încheiat nedecis : 1—1 (0—1, 0—0,1—0). în clasament conduce Z.K.L. Brno cu 44 de puncte, urmată de Dukla Jihlava — 43, Sparta Praga — 39 etc.

ÎN CAMPIONATUL MASCULIN 
DE BASCHET AL ITALIEI, pe primul loc se află trei echipe : Oran- dosa, Simmenthal și Candy cu cîte

A APĂRUT.

„REVISTA DE FILOZOFIE"
nr. 1/1968

Numărul pe luna ianuarie al 
revistei cuprinde materialele: 
Filozofia în fața mitului da 
C. I. Gulian, Marxismul și esen
ța umană de NICULAE 
BELLU, Despre condițiile în
ceputurilor moderne ale socio
logiei de FLORICA NEAGOE, 
Teoria definiției Ia Frege de 
CORNEL POPA, însemnări 
despre ontologia lui Frege de 
SORIN VIERU — la rubrica 
„Studii și Articole" ; In jurul 
semnificației istorice a criticis
mului de AL. BOBOC — la 
rubrica „Discuții" ; începutu
rile filozofice ale Iui Lucian 
Blaga de GH. VLADUȚESCU

vremea
Ieri în țară: vremea s-a menținut rece. Cerul a devenit variabil în jumătatea de est a țării, rămînînd a- coperit în Oltenia, Banat și Transilvania, unde au continuat să cadă ninsori temporare. Vîntul a slăbit în Intensitate. Temperatura a înregistrat o scădere mai accentuată în Oltenia. Valorile înregistrate la ora 14 oscilau între minus 4 grade la Avră- menl, Rădăuți, Cotnari și Joseni și plus 4 grade la Baia Mare. In București : vremea s-a menținut rece. Cerul a fost mai mult acoperit la început, cînd a nins. Vîntul a suflat potrivit cu intensificări în prima parte a intervalului. Temperatura maximă a fost de plus 2 grade.

IERI LA HOCHEI

UN REZULTAT 
SURPRIZĂ

Hocheiștii de la Dinamo Bucu
rești, lideri ai clasamentului și 
principali candidați la titlu, au în
registrat ieri în etapa de campio
nat/ un rezultat-surpriză : doar 2—1 
cu formația Avîntul Gheorghieni, 
categoric învinsă în ziua preceden
tă de Steaua (cu 19—2). Dinamo- 
viștii au înscris cele două puncte 
în repriza întîi. Avîntul a redus 
scorul, imediat după pauză, ultima 
repriză încheindu-se cu un scor alb.

Partidele de după amiază s-au 
terminat cu scoruri scontate: A- 
vîntul Miercurea Ciuc — Tîmava 
Odorhei 9—1, Steaua — I.P.G.G. 
17—1.

întrecerile continuă astăzi, dimi
neața la ora 9 și după amiază, cu
plaj de la ora 17.

Au început 
„mondialele" 
de patinaj 
artistic

ASTA-SEARA PE MICUL
ECRAN

La Geneva au început campio
natele mondiale de patinaj artis
tic. Competiția a debutat cu des
fășurarea figurilor impuse din ca
drul probei masculine. După dis
putarea primelor patru figuri, pe 
primul loc se află austriacul Eme- 
rich Danzer cu 684 puncte, urmat 
de Tim Wood (S.U.A.) 674,3 punc
te, Patrick Pera (Franța) — 656,3 
puncte și Scott Allenn (S.U.A.) — 
639,7 puncte.

Televiziunea română transmite 
astă seară „figurile libere" din pro
ba de perechi (cu începere de la 
ora 22,55).

26 de puncte. Rezultate mai importante din etapa a 16-a : Simmenthal — Butangas 84—82 (47—36) ; Ignis Varese — Fargas 65—55 (30—26) ; Candy — Orandosa 70—60 (29—26) ; All Onesta — Becchi 72—69 (35—30).
TURUL CICLIST AL SARDINIEI 

a continuat cu etapa a 3-a, Ittiri — Orisanto (156 km), cîștigată de belgianul Guido Reybroeck în 3h 40’08". în clasament conduce Eddy Merckx (Belgia), urmat la 6’37” de italianul Armani. învingătorul Turului Franței. Pingeon, ocupă locul 21, la 8’53” de lider.
CAMPIONATUL DE SĂRITURI 

CU SCHIURILE DE LA TRAMBU
LINĂ AL CEHOSLOVACIEI s-a încheiat cu victoria lui Jiri Raska. Cele mai bune sărituri ale sale au măsurat 81 m și 75,5 m. Pe locurile următoare s-au clasat L. Divila și R. Hehnl.

ÎN FINALA TURNEULUI DE 
FOTBAL DE LA VIAREGGIO pentru echipe de juniori, Juventus Torino și Dukla Praga au terminat la egalitate : 1—1, după prelungiri. Cele două echipe vor susține o nouă în- tîlnire astăzi. Locul trei în clasament 
a fost ocupat de Neapole. 

— la rubrica „Cercetarea cri
tică a istoriei filozofiei româ
nești" ; Comparația sociologică 
de MARIA MICU — la ru
brica „Comunicări" ; Semnifi
cația culturală a categoriilor 
lui Aristotel de CONSTANTIN 
NOICA — la rubrica „însem
nări filozofice" ; începuturile 
gîndirii filozofice în Orient de 
CONSTANTIN DANIEL — la 
rubrica „Critică și bibliogra
fie" ; Afirmarea intensă a 
științei politice. în legătură cu 
cel de-al 7-lea Congres de 
știintă politică al A.I.S.P. de 
MARIN VOICULESCU — la 
rubrica „Viața științifică".

Timpul probabil pentru zilele de 
29 februarie, 1 șl 2 martie. în țară : vreme relativ rece la început, apoi în încălzire ușoară și treptată. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea precipitații izolate. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 12 și minus 6 grade în nordul țării, șl între minus 5 și plus 1 grad în sud. Temperaturile maxime în nord vor fi cuprinse între minus 4 și plus 2 grade, iar în sud între 3 și 7 grade. In București : vreme relativ rece la început, apoi în încălzire ușoară. Cerul va fi schimbător, favorabil ninsorii slabe. Temperatura în scădere la început, apoi în creștere.
LA POIANA BRAȘOV

Miine încep
campionatele 
naționale 
de schiPe pîrtiile de la Poiana Brașov încep mîine campionatele naționale de schi la care participă peste 200 de concurenți și concurente din întreaga țară. în prima~zi vor avea loc probele de slalom special, 30 km fond și 10 km fond (femei). Vineri sînt programate întrecerile de slalom uriaș, iar sîmbătă probele de ștafete. Duminică, în ultima zl, vor fi disputate titlurile de campioni la probele de coborîre. 15 km (seniori) șl 5 km (femei).
FOTBAL

Federațiile de fotbal din țările 
balcanice, întrunite la Istanbul, au 
stabilit în principiu organizarea 
o dată la doi ani a unui turneu 
balcanic pentru echipele de tine
ret și organizarea în fiecare an a 
unui turneu pentru echipele de 
juniori.

S-a hotărît ca ediția 1968—1969 a 
turneului balcanic inter-cluburi să 
fie organizată de secretariatul fe
derației de specialitate din Grecia. 
Finala turneului balcanic de anul 
trecut, dintre echipele Fenerbahce 
Istanbul și A.E.K. Atena, va avea 
loc la 3 aprilie la Istanbul.

(Urmare din pag. I)

merge pe calea unei intensificări con
structive a relațiilor cu țările Europei 
răsăritene, premisa necesară a unui 
proces de destindere care să aducă 
tuturor popoarelor pacea fi bună
starea". Iar premierul francez, Georges Pompidou, reliefînd acțiunile desfășurate de guvernul francez în ultima vreme, sublinia : „Noi căutăm să extin
dem fi să reînnoim relații din ce în 
ce mai strînse, prin schimburi fi coo
perare cu toate țările continentului 
nostru, indiferent de regimul lor po
litic fi social".Expresia concretă, practică a existenței și intensificării acestor curente ra de opinie o constituie amplificarea contactelor, a dialogului intereuro- pean, intensificarea colaborării economice, progresele înregistrate în dezvoltarea . legăturilor Est-Vest. Dacă ne-am referi numai la perioada scurta care a trecut de la începutul acestui an și încă ar fi greu să enumerăm toate schimburile de vizite oficiale care au avut loc între țările din estul și vestul Europei, acordurile încheiate (privitor la comerț, cooperarea în domeniul producției, în domeniul teh- nico-științific. In acest context se înscriu convorbirile avute la București de conducătorii partidului și statului nostru cu reprezentanții a numeroase țări din Europa și de pe alte continente, recenta vizită în Italia a delegației guvernamentale condusă de președintele Consiliului de Miniștri Ion Gheorghe Maurer, alte vizite ale unor reprezentanți ai țării noastre în diferite țări din Europa și din alte continente. Toate aceste contacte sînt menite să contribuie la îmbunătățirea relațiilor bilaterale cu statele respective, la o mai bună cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea încrederii și res- | pectului reciproc, la întărirea securită- ] ții în Europa și în lume.n în eforturile pentru asigurarea secu

ii rității europene este deosebit de im- H portant să se pornească nu de la H dorințe și utopii, ci de la atitudinea | realistă, lucidă față de realitățile isto-

viața internațională
SESIUNEA ADUNĂRII

NAȚIONALE CEHOSLOVACE
CONGRESUL
SINDICATELOR
SOVIETICE
MOSCOVA 27. — Corespondență 

de la S. Podină: La Palatul Con
greselor din Kremlin au început 
lucrările celui de-al 14-lea Congres 
al sindicatelor sovietice.

La Congres participă 5 000 de 
delegați al organizațiilor sindicale 
din întreaga Uniune Sovietică, 
delegații sindicale din peste 80 de 
țări, reprezentanți ai Federației 
Sindicale Mondiale și ai uniunilor 
sindicale internaționale.

Din țara noastră participă o de
legație a Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Andrei Kirilenko, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
a dat citire salutului adresat de 
C.C. al P.C.U.S. celui de-al 14-lea 
Congres al sindicatelor sovietice.

Raportul de activitate al Consi
liului Central Unional al Sindica
telor din U.R.S.S. a fost prezentat 
de A. N. Șelepln, președintele 
C.C.S. al U.R.S.S. Raportul relevă 
creșterea influenței și autorității 
organizației de sindicat în rîndul 
muncitorilor și menționează reali
zările obținute de la ultimul Con
gres al sindicatelor pe linia ridi
cării nivelului de trai al oamenilor 
muncii. în legătură cu aceasta sînt 
menționate unele măsuri în acest 
domeniu cum sînt sporirea salariu
lui minim, îmbunătățirea sistemu
lui de pensii, subliniindu-se că mai 
există încă probleme nesoluționate. 
Totodată, se arată că în perioada 
de la ultimul congres au fost luate 
o serie de măsuri în domeniul pro
tecției muncii.

Pe planul activității internațio
nale se relevă eforturile sindicate
lor sovietice de dezvoltare și adîn- 
cire a relațiilor cu sindicatele din 
țările socialiste, precum și stabili
rea de contacte eu sindicate din 
țările capitaliste.

Raportul subliniază importanța 
acțiunilor de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez și cere elibe
rarea patrioților greci și restabili
rea libertăților sindicale și demo
cratice ale oamenilor muncii din 
Grecia.

Lucrările 
Plenarei C. C. 
al P.M. U. P.

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — 
Marți dimineață s-a deschis la 
Varșovia plenara Comitetului 
Central al P.M.U.P. Participanții 
dezbat — la primul punct al ordi
nii de zi — probleme actuale ale 
comerțului exterior polonez. Wi
told Trampczynski, ministrul co
merțului exterior, a luat cuvîntul 
pe marginea raportului • Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.

rice apărute pe continent după ce! de-al doilea război mondial. De aci deourge necesitatea recunoașterii existenței celor două state germane — Republioa Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei —-, a statornicirii și dezvoltării relațiilor cu ambele state, astfel ca ele să participe, împreună cu celealte națiuni europene, la normalizarea și îmbunătățirea relațiilor între state, la crearea securității europene. In cadrul tendințelor și curentelor pozitive care se manifestă în viața politică europeană, cercuri tot 

Spre noi progrese pe calea

mai largi din țările occidentale se declară în favoarea dezvoltării de relații normale cu Republica Democrată Germană. Nu poate fi ignorat faptul că și în Republioa Federală a Germaniei pături largi ale opiniei publice, organizații și personalități politice influente, dînd dovadă de realism, cer cu tot mai multă insistență să se renunțe la pretenția guvernului, vest- german de a reprezenta interesele întregului popor german, cer să se recunoască R. D. Germană, să se depună eforturi pentru dezvoltarea legăturilor și apropierea dintre cele două state. în aceste condiții, „doctrina Hallstein", unul din fenomenele politice generate de războiul rece promovat de forțele ostile păcii în Europa, a devenit un jalnic anacronism. După Uniunea Sovietică și România, recent, 
au fost stabilite relații diplomatice

Noile perspective

ale Bratislaveâ
DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU, EUGEN IONESCU

La Hradul din Praga au început 
marți lucrările celei de-a 19-a se
siuni a Adunării Naționale Ceho
slovace.

Principalul punct înscris pe or
dinea de zl a actualei sesiuni îl 
constituie dezbaterea proiectului 
de lege cu privire la completarea 
articolului 91 din Constituția 
R. S. Cehoslovace și la modificarea 
unor legi în concordanță cu noul 
statut al activității Comitetului 
Național al orașului Bratislava, 
capitala Slovaciei.

Atît în proiectul de lege prezen
tat de dr. Josef Kudrna, ministrul 
afacerilor interne al R. S. Ceho
slovace, cît șl în luările de cuvînt 
ale deputaților s-a subliniat Impor
tanța noilor măsuri legislative 
luate în spiritul rezoluției Plenarei 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia din 
ianuarie a.c., măsuri care contri
buie la întărirea relațiilor frățești 
dintre cehi și slovaci și la conso
lidarea unității întregii țări.

Poziția Bratislavei și dezvoltarea 
sa dinamică ridică o serie de pro
bleme a căror rezolvare depășește 
limitele orașului și regiunii Slova
ciei de vest din care face parte. Ca 
urmare, Comitetului Național al 
orașului Bratislava îi revin sarcini 
care, în anumite domenii, se referă 
la întreaga Slovacie. Vechiul statut 
al Comitetului Național, identic cu 
cel al orașelor reședințe de regiuni, 
frîna activitatea organului local al 
puterii de stat.

Conform noii legi, Bratislava nu 
va mai fi inclusă în nici o regiune. 
Organul puterii de stat, Comitetul 
Național al orașului, va fi subor
donat guvernului R. S. Ceho
slovace și Consiliului Național

Consfătuirea adjuncților 
miniștrilor de externe din țările

participante 
de la

BERLIN 27 (Agerpres). — între 
26 și 27 februarie 1968, a avut loc 
la Berlin o consfătuire a adjunc
ților miniștrilor afacerilor externe 
din țările participante la Tratatul 
de la Varșovia, la care s-au dis
cutat probleme de interes comun. 
La lucrările consfătuirii au parti
cipat adjuncții miniștrilor aface
rilor externe din Republica Popu-

între R. F. a Germaniei și R. S. F. Iugoslavia; și-au început aotivitatea reprezentanțele comerciale ale R. F. 
a Germaniei și Cehoslovaciei; s-au extins formele de colaborare ale Germaniei occidentale cu alte țări socialiste.Firește, In calea normalizării vieții internaționale, apropierii și colaborării inter-europene există încă numeroase obstacole, principalul obstacol fiind politica cercurilor reacționare, în primul rind a imperialismului american, care acționează continuu pentru ac

centuarea încordării ' internaționale, între acestea nu poate fi subestimat rolul forțelor neonaziste și revanșarde vest-germane, care formulează pretenții teritoriale ■ și urmăresc să obțină accesul la arma atomică. Militînd pentru normalizarea relațiilor inter- europene, pentru îmbunătățirea climatului pe continentul nostru, forțele progresiste contribuie La stimularea curentelor și tendințelor realiste din republica federală și implicit, la slăbirea și subminarea pozițiilor reac- țiunii revanșarde.O importanță deosebită în realizarea securității europene are recunoașterea granițelor existente, inviolabilitatea frontierelor dintre statele europene, statornicite după cel de-al doilea război mondial. De asemenea, viața pune tot mai insistent la ordinea Bilei cerința de a se lichida bazele 

Slovac, fără alte verigi interme
diare. în acest fel, vor fi create noi 
premise pentru dezvoltarea multi
laterală a capitalei Slovaciei.

în anii de după eliberare, Bra
tislava a cunoscut o dezvoltare 
multilaterală rapidă. Astăzi ea are 
o populație de aproape 290 000 de 
locuitori și o suprafață de peste 
190 km p, fiind din acest punct de 
vedere al treilea mare oraș al Ce
hoslovaciei, după Praga și Brno. 
Un rol important îl joacă Bra
tislava în procesul industrializării 
Slovaciei. Orașul a devenit astăzi 
centrul industriei chimice ceho
slovace ; în același timp, el este se
diul Academiei Slovace de Științe 
și a peste 30 de institute de cerce
tări, multe dintre ele de impor
tanță republicană. în oraș func
ționează 5 institute de învățămînt 
superior cu 15 facultăți frecventata 
de circa 18 000 de studenți. în ac
tualul plan cincinal, ca și în cel de 
perspectivă, se prevede continua 
dezvoltare a Slovaciei și a capita
lei sale — Bratislava.

După cum a reieșit din dezbate
rile sesiunii Adunării Naționale, 
proiectul de lege cu privire la noul 
statut al orașului Bratislava este o 
expresie a preocupării permanente 
a partidului și statului pentru con
tinua dezvoltare a Slovaciei, re
giune odinioară rămasă în urmă 
din punct de vedere economic, 
pentru creșterea ponderii și contri
buției ei în cadrul întregii econo
mii naționale cehoslovace.

La ora cînd închei aceste rîn- 
duri, Adunarea Națională a dat 
putere de lege noului statut de 
activitate a Comitetului Național 
al orașului Bratislava.

Ea Tratatul
Varșovia

Iară Bulgaria — I. Popov, Repu
blica Socialistă Cehoslovacă — J. 
Pudlak, Republica Democrată Ger
mană — G. Kohrt și O. Fischer, Re
publica Populară Polonă — M. 
Naszkovski, Republica Socialistă 
România — G. Macovescu, Repu
blica Populară Ungară — K. Erde- 
lyi, Uniunea Republicilor Sovie
tice Socialiste. V. V. Kuznețov.

militare de pe teritoriile altor țări, retragerea trupelor americane și a celorlalte trupe neeuropene de pe continent, retragerea tuturor trupelor străine în granițele naționale ; atît timp cît aceste cerințe nu vor fi traduse în fapt, este greu să se poată vorbi de înfăptuirea riguroasă a principiului respectării independenței și suveranității altor state.Pentru așezarea relațiilor intereuro- pene pe baze noi ar avea o însemnătate excepțională lichidarea blocului agresiv N.A.T.O. și, ca urmare, a pactului de la Varșovia, idee care-și face tot mai mult drum în conștiința popoarelor europene. După cum este știut, împreună cu alte state socialiste, România se pronunță neabătut pentru realizarea acestei măsuri care ar avea o influență extrem de pozitivă asupra climatului politic în Europa, asupra întăririi păcii în lume. Și în rîndul țărilor membre ale N.A.T.O. se accentuează evident un curent de o- pinie favorabil lichidării acestui bloo agresiv. în Turcia, Danemarca, Belgia, Olanda și în alte țări se înmulțesc cererile unor partide, organizații, personalități de a se pune capăt prezenței militare americane pe teritoriile lor, de a se lichida bazele militare, de a părăsi N.A.T.O.Unele rezultate concrete obținute pe calea destinderii și îmbunătățirii climatului în Europa constituie un imbold de a intensifica activitatea pe toate planurile pentru realizarea de noi pași pe calea creării condițiilor necesare înfăptuirii securității europene. Aceasta reclamă acțiuni perseverente din partea tuturor țărilor, a tuturor forțelor progresiste, unirea și mobilizarea tuturor celor interesați în asigurarea păcii pe continentul nostru.Partidul și statul nostru, întregul popor romîn sînt hotărîte să desfășoare în continuare o activitate susținută pentru obținerea unor noi progrese pe calea înfăptuirii securității europene, pentru dezvoltarea colaborării întră statele continentului nostru, pentru consolidarea păcii în întreaga lume.



Cuvlntarea de salut rostită 
de Janos Kâdâr 

la ședința de deschidere a Intilnirii 
consultative de la Budapesta

BUDAPESTA — (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în ședința de des
chidere a întîlnirii consultative a 
partidelor comuniste și muncito
rești, Jănos Kădăr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., după ce a salutat 
pe participanții la întîlnire, a sub
liniat că în momentul de față miș
carea comunistă internațională re
prezintă cea mai puternică forță 
politică și ideologică din lume și 
are un rol hotărîtor în desfășurarea 
evenimentelor, .

Vorbitorul a menționat că impe
rialismul, îndeosebi cel din S.U.A., 
calcă în picioare cele mai elemen
tare norme ale dreptului interna
țional, se amestecă în treburile in
terne ale statelor suverane, exerci
tă presiuni economice și politice, 
organizează lovituri armate împo
triva guvernelor care nu sânt pe 
placul lor și ațîță la război în dife
rite regiuni ale lumii ; imperialiștii 
americani duc un război nedecla
rat împotriva Vietnamului și comit 
provocări împotriva R.P.D. Co
reene.

Jănos Kădăr a subliniat necesi
tatea unirii tuturor forțelor 
antiimperialiste: comuniști, socia
liști, reprezentanți ai celor mai di
verse tendințe politice și sociale, 
împotriva dictaturii monopolurilor, 
pentru drepturi cetățenești, pentru 
progres și apărarea păcii. Frontul 
forțelor care luptă împotriva im
perialiștilor trebuie să fie în con
tinuare lărgit și consolidat.

După ce a vorbit despre rolul is
toric al clasei muncitoare, al parti
delor comuniste și muncitorești, 
Jănos Kădăr a arătat că mișcările 
antiimperialiste actuale dovedesc 
că lupta împotriva imperialismului 
este efectivă și victorioasă în mă
sura în care este capabilă să uneas
că toate forțele antiimperialiste. 
Partidele comuniste și muncito

rești, a subliniat el, au jucat și con
tinuă să joace un rol important în 
inițierea și organizarea frontului 
antiimperialist. Partidele comuniste 
și muncitorești, a spus în continua
re vorbitorul, acționează în fiecare 
țară în condiții foarte diferite le
gate de realitățile existente și de 
sarcinile concrete. Această mare 
diversitate este normală, oglindind 
situația actuală în lume, complexi
tatea și multilateralitatea situației 
internaționale. în propria sa zonă 
de acțiune, în condițiile existente 
în țara sa, fiecare partid frățesc se 
străduiește să aplice marxism-leni- 
nismul în mod independent, crea
tor și cu maximum de eficacitate.

în continuare, vorbitorul a sub
liniat că mișcarea comunistă inter
națională și forța comună a țărilor 
socialiste cresc și devin un factor 
determinant în progresul omenirii. 
Dar lipsa de unitate face să scadă 
eficacitatea acestei forțe. Străduința 
de a porni de la interesul nostru 
comun, de a lăsa la o parte deza
cordurile și de a subordona totul 
necesităților luptei antiimperialiste 
devine tot mai puternică în rîndul 
partidelor frățești. Trebuie să 
luptăm pentru o unitate de acțiune 
mai efectivă și mai cuprinzătoare 
decît pînă acum.

„Astăzi — a subliniat primul se
cretar al P.M.S.U. — nu există un 
centru al mișcării comuniste inter
naționale și există părerea gene
rală că nu este nevoie de un ase
menea centru — unul sau mai 
multe. Fiecare dintre partidele co
muniste și muncitorești funcționea
ză în deplină independență astăzi 
și aceasta va fi practica și pe 
viitor".

în încheiere, Jănos Kădăr a urat 
succes lucrărilor întâlnirii consulta
tive.

Patrioți sud-vietnamezi pe poziții de luptă In orașul Hue
ACȚIUNI ALE FORȚELOR
PATRIOTICE PE ÎNTREG
TER1T0RIULSUD-VIETNAMEZ

SAIGON 27 (Agerpres). — Forțele Frontului Național de Eliberare acționează în ultimele două zile cu și mai multă vigoare în zona Saigonu- 
lui. Aeroportul Tan Son Nhut și re
ședința guvernului au fost atinse de 
rachete și obuze. Referindu-se la situația din zona capitalei sud-viet- nameze, agenția U.P.I. relatează că 
în jurul Saigonului sînt concentrate 
unități ale forțelor patriotice cuprin- 
zind între 9 000 și 15 000 de oameni, 
care ar putea să declanșeze o nouă 
ofensivă.Baza americană de la Holloway, situată la 3 km est de Pleiku, în re-

IN COMITETUL CELOR 18 STATE PENTRU DEZARMARE
ORIENTUL

giunea platourilor înalte, a fost bombardată cu mortiere marți dimineața timp de trei ore. Baza Holloway servește ca centru de comunicații între toate bazele americane dispersate în regiunea platourilor înalte.
Lupte înverșunate au avut loc șl 

In apropiere de Can Tho, cel mai 
mare oraș din delta Mekongului, unde 
se află cartierul general al forțelor 
militare amerîcano-saigoneze. Co
mandamentul american consideră si
tuația din această zonă atît de gra
vă îneît a deplasat aici unități ale 
„forțelor fluviale".La baza Khe Sanh. în provincia septentrională a Vietnamului de sud, cei 6 000 de infanteriști marini americani continuă să fie încercuit!. Barajul de foc al bateriilor patrioților de la Khe Sanh este un obstacol din ce în ce mai greu de trecut pentru avioanele care încearcă să aprovizioneze baza.

Discuții în problema 
neproliferării 
armelor nucleare

APROPIAT
LUĂRI DE POZIȚIE IN LEGĂ
TURA CU MISIUNEA LUI 
GUNNAR JARRING

DECLARAȚIA MINISTRULUI
DE EXTERNE AL FINLANDEI

Audientă de 
prezentare a 
ambasadorului 
României 
ia Paris

PARIS 27. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Marți la prînz, Couve de Murville, 
ministrul afacerilor externe al 
Franței, a primit în audiență de 
prezentare pe Constantin Flitan, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România la Paris, în legătură cu 
apropiata depunere a scrisorilor 
sale de acreditare. Cu acest pri
lej, au fost abordate probleme pri
vind stadiul relațiilor româno- 
franceze, precum și perspectivele 
dezvoltării lor.

Conferința U. N. C. T. A. D.
Intervenții ale reprezentanților
romani

AGENDA
ECO-
NOMiCĂ
• DIFICULTĂȚI FINAN- <

> CIARE IN CANADA <

Ziarul „Le Monde" rclateaaă 
că dolarul canadian ie află de 
cîteva săptămîni sub o presiu
ne puternică, în urma transfe
rării in Statele Unite a unor 
fonduri importante de către so
cietățile americane. Ziarul afir
mă că transferul de capital a 
luat în ianuarie o asemenea am
ploare incit trezoreria america
nă, pentru a nu pune Banca 
Canadei într-o situație dificilă, 
a cerut societăților americano 
să reducă volumul sumelor re
trase. Ziarul scrie că săptămînă 
trecută Canada a cerut Fondu
lui Monetar Internațional un 
credit de 400 milioane dolari 
pentru a face față dificultăților 
legate de acest transfer de ca
pital, care se datorește parțial 
programului anunțat de preșe
dintele S.U.A. în vederea redre
sării balanței de plăți a S.U.A.

@ RELAȚIILE R.A.U. CU
FONDUL MONETAR
INTERNAȚIONAL

GENEVA 27. — Corespondentul A- gerpres, H. Liman, transmite : Reprezentantul Indiei, Azim Husain, care a luat cuvîntul ■ în ședința din 27 februarie a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, a subliniat că actualul proiect de tratat de neproliferare supus spre examinare Comitetului, nu se conformează principiului rezoluției nr. 2028 a Adunării Generale a O.N.U., potrivit căreia un tratat de neproliferare a armelor nucleare trebuie să prevadă „un echilibru acceptabil de răspunderi si obligații mutuale ale puterilor nucleare si nenucleare". „Prima «i cea mai evidentă și importantă consecință a lipsei unui asemenea echilibru, a arătat Husain, constă în aceea că; în timp ce statele nenucleare își iau angajamentul (conform proiectului de tratat) de a nu prolifera, nu există o obligație corespunzătoare din partea puterilor nucleare care, astfel, vor fi libere să continue să producă și mai multe arme și să le perfecționeze continuu". Delegatul indian a subliniat necesitatea de a se include o prevedere obligatorie în tratat cu privire la încetarea producției în continuare a armelor nucleare și eliminarea producției de materiale fisionabile în scopuri militare.Referindu-se la prevederile proiectului de tratat privitoare la folosirea energiei nucleare în scopuri pașnice, reprezentantul Indiei a spus : „Este și mai îngrijorător faptul că în proiectul de tratat găsim opreliști unilaterale impuse statelor nenucleare șl în ce privește dispozitivele explozive nucleare destinate scopurilor pur pașnice". Vorbitorul a menționat că, din moment ce tehnologia nucleară este o tehnologie a viitorului, „este evident că ar fi jignitor pentru cea mai mare parte a lumii de a deveni întru totul dependentă de un număr mic de state

nucleare în ce privește cunoștințele *i aplicarea acestei tehnologii".Subliniind că problema dezarmării „este însăși rațiunea de a fi a a- cestui comitet", reprezentantul Indiei a arătat că actualul proiect de tratat nu se conformează rezoluției O.N.U. care cere ca „tratatul să fie un pas în direcția realizării dezarmării generale și totale și, în special, a dezarmării nucleare". Vorbitorul a arătat că articolul 6 al proiectului de tratat „nu prevede nici o obligație și nici măcar vre-o prioritate în ceea ce privește începerea negocierilor de dezarmare nucleară ca un pas preliminar spre dezarmarea generală și totală. Acesta a fost motivul pentru care delegațiile Braziliei, Suediei, Mexicului, României, Birmaniei și Angliei au sugerat ca proiectul de tratat să menționeze caracterul urgent al acestei probleme și au cerut aceasta nu fără motive temeinice".Reprezentantul S.U.A.. Foster, a recunoscut In cuvîntarea sa că există un larg consens între delegați că „tratatul ar trebui să fie un mijloc de accelerare a progresului spre ’luarea unor noi măsuri care să pună capăt cursei armelor nucleare". El a arătat, însă, că asemenea propuneri nu ar putea fi incluse în proiectul de tratat, întrucît ar necesita discuții prea lungi și ar întîrzia încheierea lui.Reprezentantul Uniunii Sovietice, A. Roscin, s-a referit la exploziile nucleare pașnice, cerînd ca ele să fie interzise prin tratat. întrucît este vorba de folosirea aceleiași tehnicd' ca și în exploziile militare. El s-a pronunțat și pentru interzicerea transferului de materiale și arme nucleare. A. Roscin a afirmat că nu ar trebui „să se amestece măsurile de neproliferare cu cele de dezarmare". După părerea sa. tratatul ar trebui semnat sub forma lui actuală.
C.E.E.-lNTRE PROPUNERILE FRANCO- 
VEST GERMANE Șl PLANUL 
BENELUXULUIBONN 27 (Agerpres). — în eventualitatea că „cei șase" vor ajunge joi, la Bruxelles, la un acord în problema relațiilor dintre C.E.E. și țările candidate la acest organism, tratativele ulterioare vor fi duse în numele „celor șase" de un reprezentant unic„ a declarat purtătorul de cuvînt oficial de la Bonn, Guenther Diehl. El a amintit că se va folosi aceeași metodă ca la tratativele rundei Kennedy, cînd „cei pase" au fost reprezentați de actualul președinte al Comisiei C.E.E.,

Jean Rey. Totodată, purtătorul de cuvînt a exprimat părerea că între propunerile franco—vest-germane și planul Bpneluxului, privind relațiile viitoare ale C.E.E. cu Anglia, n-ar exista incompatibilități. In timp ce propunerile franco-vest-germane pun accentul pe eliminarea obstacolelor în calea schimburilor comerciale, planul „celor trei" prevede o intensificare a cooperării cu Anglia în domenii neprevăzute de Tratatul de la Roma.

IERUSALIM 27 (Agerpres). — Ministrul de externe al Izraelului, Abba Eban, a făcut o declarație în parlament în legătură cu misiunea trimisului special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring. Eban a arătat că în poziția Izraelului față de problema negocierilor directe a intervenit într-o oarecare măsură o modificare. „Sîntem gata pentru orice reuniune în orice loc pe care îl va desemna trimisul special al secretarului general al O.N.U.".Pe de altă parte, ministrul de externe izraelian a relevat și faptul că între Izrael și lumea arabă au avut loc contacte și prin alte căi decît prin intermediul lui Jarring, cu prilejul cărora au fost discutate problemele frontierelor și ale păcii. Aceste contacte însă au avut un caracter de „sondaj", a subliniat Abba Eban.. El a spus, de asemenea, că „Izraelul nu consideră încetarea focului șl menținerea pe liniile de încetare a focului ca obiectivul său final". Referindu-se la rezoluția Consiliului de Securitate, Eban a arătat că aceasta ar specifica stabilirea unor „frontiere sigure și recunoscute".în legătură cu misiunea lui Gunnar Jarring a făcut o declarație în parlament și premierul Levi Esh- kol, care a arătat că „Izraelul a ( prezentat trimisului special al secretarului general al O.N.U. nu numai o propunere privind procedura formală a convorbirilor de pace cu țările arabe, dar si lista problemelor care ar urma să fie discutate".
★CAIRO 27 (Agerpres}. — Purtătorul oficial de cuvînt al guvernului egiptean, Hassan Zayat, a făcut o declarație în care a expus poziția guvernului R.A.U. fată de problema negocierilor în vederea reglementării crizei din Orientul Aproniat și fată de misiunea lui Gunnar Jarring, trimisul special al secretarului general al O.N.U. în această regiune. „R.A.U. este gata să parrîmne la convorbiri sub auspiciile O.N.U. A- ceste convorbiri s-ar pute--’ desfășura într-un for cum ar fi Comisia mixtă de armistițiu", a declarat Hassan Zayat.Referitor la declarația ministrului izraelian de externe că Iz’-aelul a prezentat trimîsulu* •——el s“- cretarului general al O.N.U. în O- rientul Apropiat o propunere privind procedura formală a convorbirilor cu țările arabe, Hassan Zayat a spus : „Această propunere nu conține nimic nou". „R.A.U. dorește să știe dacă Izraelul este gata să aplice rezoluția Consiliului de Securitate care prevede retragerea trupelor izraeliene de pe teritoriile o- cupate ca prim pas indispensabil în direcția oricăror convorbiri de pace. Acesta este stadiul în care ne aflăm în prezent" — a menționat purtătorul de cuvînt al R.A.U.

HELSINKI 27 (Agerpres). — Ministrul de externe al Finlandei, A. Karjalainen, a făcut o declarație în numele guvernului, în care a subliniat că încetarea bombardării teritoriului Vietnamului de nord fără nici un fel de condiții preliminare este hotărîtoare pentru începerea convorbirilor între părțile aflate conflict. Problema vietnameză, subliniază în declarație, nu poate rezolvată pe cale militară. în 
se fi

DELHI 27. — Trimisul special A- gerpres, I. Puținelu, transmite : Lucrările Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare continuă în comitete.în Comitetul nr. 1 reprezentantul român, Ion D. Stoian, a expus punctul de vedere al delegației tării noastre asupra „principiilor de bază 
ale nnei politici de prețuri în scopul 
ridicării Ia un nivel cit mai înalt 
posibil a încasărilor din exportul de 
produse primare al țărilor în ours 
de dezvoltare". Acordurile comerciale bilaterale și contractele pe termen lung, garantate de către statele semnatare, a arătat vorbitorul, pot juca un rol important în asigurarea de condiții favorabile la vîn- zarea produselor primare.Vorbitorul a subliniat importanța creșterii producției industriale naționale în țările în curs de dezvoltare, ceea ce constituie factorul principal pentru înnobilarea și valorificarea superioară a produselor lor primare, inclusiv a acelora destinate exportului. România, a subliniat Ion D. Stoian, relevă încă o dată contribuția substanțială pe care țările dezvoltate pot s-o aducă la construirea de instalații industriale — proprietate a statelor pe teritoriul cărora au fost amplasate — prin livrări de utilaje și, instalații complete, pe credit cu dobînzl neîmpovărătoare șl rambursabil în produse din producția obținută sau în alte produse.

în cadrul dezbaterilor din Comitetul nr. 2 în legătură cu „elementele sistemului de preferințe vamale", reprezentantul român. Victor 
Aldea, a arătat că preferințele vamale ar trebui acordate de către țările dezvoltate tuturor țărilor în curs de dezvoltare, indiferent de sistemul lor social-economic sau zona geografică în care sînt situate. Stimularea exportului țărilor în curs de dezvoltare, a spus vorbitorul, nu poate fi realizată numai prin sistemul de preferințe, în acest scop fiind necesară o cît mai largă cooperare in domeniul proiectării șl creării de industrii orientate către export.Luind cuvîntul în Comitetul nr. S, reprezentantul român Vasile Vole- șeniuo, a declarat că înscrierea pa ordinea de zi a problemei „Ameliorarea mobilizării resurselor interne" prilejuiește dezbaterea uneia din chestiunile fundamentale pentru, e- laborarea unei juste strategii a dezvoltării pe plan național și internațional. Vorbitorul s-a oprit asupra cîtorva concluzii rezultate din experiența României, subliniind că dustrializarea — paralel tie deosebită acordată — s-a dovedit condiția atît pentru mobilizarea carea superioară ne, cît și pentru independenței șl tionale de stat.

R.A.U. șl-a reglementat reia- ) 
țiile cu Fondul Monetar Inter- . 
național, prin rambursarea su- , 
mei de 50 milioane de dolari — • 
informează ziarul egiptean „Al • 
Ahram". In acest scop, preci- ‘ 
zează cotidianul, R.A.U. a con- ' 
tractat credite pe termen scurt . 
la băncile Angliei, Italiei și . 
R. F. a Germaniei.

„Al Ahram" relatează, tot- • 
odată, că R.A.U. va solicita ; 
Fondului Monetar Internațional ) 
un nou împrumut. Cotidianul . 
menționează, de asemenea, că . 
R.A.U. a înaintat spre examl- • 
nare F.M.I. o cerere în vederea • 
obțineri* așa-numitelor „com- ; 
pensații de finanțare" ee se a- 
cordă țărilor ale căror veni- , 
turi la exporturi sînt afeotate . 
de fluctuația prețurilor pe pia- < 
ța mondială.
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ipul unei demonstrații desfășurate recent pe străzile Parisului, acești participanfi au cerut condiții mai bune de studiu în universități și asigurarea posibilităților de învăfămînt pentru studenții salariați
Consiliul de Securitate se 

va întruni azi la orele 15,30 Gmt pentru a continua dezbaterile în legătură cu procesul de la Pretoria. Reuniunea prevăzută pentru marți a fost amînată din cauza absenței secretarului general U Thant care participă la o reuniune la Hot Springs (statul Virginia).
Ambasadorul Cambodgiel 

Ia O.N.U., Huot Sambath, a înmînat președintelui Consiliului de Securitate două scrisori în care sînt denunțate noile incursiuni asupra teritoriului țării sale efectuate de trupe sud-vietnameze și tailandeze.
Greva cadrelor didactice 

din Delhi. De o săptămînă continuă greva celor 30 000 de cadre didactice de la școlile elementare și medii din Delhi care revendică majorarea salariilor. Corpul profesoral de la colegiile și universitățile din capitala Indiei a anunțat că va organiza la 28
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transmit:

Polițiști înarmați cu bastoane încearcă să oprească o manifes- protest împotriva construirii noului aeroport internațional care ar fi menit să folosească drept bază militară americanăfebruarie o grevă de 24 de ore In semn de solidaritate cu colegii lor. După cum s-a anunțat din Delhi, 6 000' de profesori participant! la grevă au fost concediați, iar alți 22 000 au fost suspendați pe un termen limitat.
Leopoldo Rublnacci, minis

trul cercetării științifice al 
Italiei, a părăsit marți Mos
cova, după vizita făcută în U.R.S.S. în comunicatul comun cu privire la convorbirile ministrului Rubinacci se subliniază' că părțile au făcut un schimb de păreri asupra situației și perspectivelor colaborării tehnico-ști- ințifice sovieto-italiene. Se arată că în ultimii ani, legăturile dintre cele două țări s-au întărit simțitor, îndeosebi în domeniul construcției de automobile, chimiei, construcției de aparate, în folosirea pașnică a energiei atomice și în alte ramuri alo industriei.

în Insula Mauritius, pose
siune britanică, situația a de
venit din nou încordată în urma ciocnirilor semnalate la începutul acestei săptămîni între elementele diferitelor grupări etnice. Autoritățile polițienești, sprijinite de militari englezi, au intervenit în nenumărate rinduri pentru a restabili calmul

cit șl în alte localități ale acestui teritoriu.

atît în capitală — Port Louis
Inundații în Argentina. Ploile torențiale care au căzut în ultimele zile în regiunea rîului Pilcomayo, în nordul Argentinei, au provocat mari inundații. Opt localități sînt acoperite de apele revărsate. Mii de persoane au trebuit să fie evacuate.

La Panmunjon a avut Iocmilitare ' , . '_______ _____Coreeană. Reprezentantul părții coreene a protestat energic împotriva- ode armistițiu în Coreea nouă ședință a secretarilor Comi- — anunță Agenția Centrală Telegra-sieificăfaptului că în perioada 6—23 februarie partea americană a introdus în zona demilitarizată diferite tipuri de arme grele și automate, elicoptere militare și care blindate și a deschis în repetate rinduri focul asupra personalului militar al părții coreene.
Diferite organizații politice din Venezuela cer legaliza

rea Partidului Comunist din această țară. Jovito Vplalba, președintele Partidului „Uniunea republicană-democratică", care face parte din coaliția Sivemamentală, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că „Partidul omunist din Venezuela trebuie să fie repus în drepturile sale". La rîndul său, avocatul Asuaje Montei, sprijinind declarația lui Villalba a subliniat necesitatea acordării unei amnistii pentru deținuții politici.
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