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Cum
v ați pregătit 
pentru 
semănat?

ÎNDEPLINIREA
EXEMPLARĂ A PLANULUI

DE INVESTIȚII
Alexandru PINTEA 

vicepreședinte al Băncii de Investiții
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Uzina de alumină Oradea (jos) șl una din Instalațiile Combinatului petrochimic Ploiești (sus)

O importantă sarcina 
economică actuală

în întreaga țară se află în construcție numeroase obiective industriale de mare însemnătate pentru creșterea forțelor de producție și dezvoltarea, în continuare. a economiei naționale. Investițiile din fondurile statului, prevăzute pentru acest an, se ridică la peste 42 miliarde de lei, fiind destinate să asigure punerea în funcțiune a unor importante capacități de producție, continuarea execuției la marile obiective în construcție și începerea unor lucrări care constituie front de lucru pentru anul viitor. Documentele Congresului al IX-lea al P.C.R. subliniază că de 
îndeplinirea planului de Investiții pe 
anul in curs depinde în mare măsură 
realizarea planului economic în anii 
1966 și 1967. lată de ce grăbirea 
execuției șl punerea în funcfiune la 
termenele prevăzute a noilor capa
cități de producție constituie în mo
mentul de fată o sarcină majoră a 
titularilor de Investiții, beneficiarilor, 
proiectărilor, furnizorilor de utilaje 
tehnologice șl constructorilor.Constructorii și montorii de pe șantiere au realizat în șapte luni din acest an, față de perioada corespunzătoare a anului trecut, un volum de lucrări de construcții- montaj cu aproape 7 la sută mai mare. Ei au dat în funcțiune pînă acum numeroase obiective industriale noi. Au intrat în producție Uzina de alumină Oradea, Uzina de aluminiu Slatina, complexele miniere de la Leșul Ursului .și Moldova Nouă, fabrica de acid sulfuric

de la Copșa Mică, fabricile de olefine și de polietilenă de la Combinatul petrochimic Ploiești, Fabrica de aglomerare de la Reșița. primele unități de Ia complexele de industrializare a lemnului din Tr. Severin și Sighetul Marmației, antrepozitul frigorific Pitești, Fabrica de pline Titan- București și multe altele. Diferite obiective industriale se află intr-un stadiu avansat de construcție și montaj, iar altele sîntîn probe tehnologice.Din analiza îndeplinirii planului de investiții pe primele șapte luni reiese că pe unele șantiere lucrările sînt rămase în urmă în raport cu ritmul de execuție ce trebuie atins pentru punerea în funcțiune a obiectivelor planificate. întîr- zieri mai mari față de grafice există îndeosebi la unele lucrări de investiții din industria chimică, din sectorul economiei forestiere, din industria construcțiilor de mașini, ușoară și alimentară. Nici în ce privește îndeplinirea planului de punere în funcțiune a investi

țiilor preocuparea nu a fost suficient de susținută în toate ramurile. Diferite capacități și obiective planificate a fi date în exploatare în semestrul I au fost puse în funcțiune cu întîrziere, iar altele nu sînt încă terminate.Rezultatele mai puțin pozitive în realizarea planului de investiții și de punere în funcțiune pe o serie de șantiere se datoresc în principal neajunsurilor în asigurarea la timp a utilajelor tehnologice. In unele cazuri, utilajele tehnologice n-au fost contractate de beneficiarii de investiții în timp util, iar în alte cazuri, prin contracte nu s-a asigurat o concordanță strictă între termenele de livrare a utilajelor și graficele de montaj. Este cazul unor utilaje pentru fabrica de uree de la Combinatul chimic Craiova, care au fost contractate cu termen de livrare în lunile august-octombrie 1965, deși montajul era prevăzut să înceapă în iunie. O situație similară există și în privința unor utilaje pentru Combinatul de industrializare a lemnului din Tr. Severin.

Spre binele 

dumneavoastră...

...ca să vă ieziți d* accident*

LUCRĂTOR Continuăm in numărul de față dezbaterea unor 
aspecte privind activitatea lucrătorilor din comerț și 
pregătirea lor pentru a putea face fafă sarcinilor 
actuale.

ÎN COMERȚUL SOCIALISTO!)Cînd intri intr-un magazin și ceri ceva vînzătorului, îți place să constați că el se pricepe la mărfurile respective. Comportarea față de clienți are, incontestabil, la bază, gradul de calificare profesională. Condițiile materiale create comerțului socialist, noile sisteme de desfacere a mărfurilor oferă din plin posibilitatea transformării vînzătorului în specialist sau în ceea ce se cheamă vînzător-sfătuitor.
Cum se formează ochiulOricine merge la raionul de confecții pentru femei al magazinului universal „Victoria“ din Ca-

TELEGRAMĂ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIVă exprimăm profunde mulțumiri pentru felicitările călduroase transmise de dv. cu ocazia celei de-a XX-a aniversări a eliberării Coreei. Sîntem convinși că relațiile de prietenie și colaborare dintre popoarele celor două țări, bazate pe principiile internaționalismului proletar, se vor întări și dezvolta și mai mult în viitor în lupta comună împotriva imperialismului, în numele victoriei cauzei păcii în lumea întreagă și a socialismului.Din toată inima vă urăm dv. și poporului frate român noi victorii în lupta pentru construirea socialismului.

KIM IR SEN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene 

TOI EN GHEN 
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare Democrate Coreene

profe-a vînzătoarei ELENA Multe dintre cumpără- caută în mod special, ce o preferați pe ea ? —
pitală remarcă măiestria sională BUCUR.toare o— De am întrebat.— Fiindcă niciodată nu mi-a dat ceva care să nu-mi vină bine.Este, după părerea noastră, suprema apreciere ce i se poate da unui vînzător. Care-i sînt secretele ?

— De fapt, n-am secrete — ne spune această fată, cu care se mîn- drește întregul colectiv. Cum să 
vă spun, eu gîndesc că trebuie s-o 
îmbrac pe cumpărătoare în așa fel 
îneît, dac-o întâlnesc pe stradă, 
să-i pot spune „bravo. îți stă mi
nunat“. Ce fac pentru asta ? In 
primul rînd, mă străduiesc să cu
nosc toate modelele pe care le 
avem, aș spune chiar că le studiez. 
Și-mi spun : acesta se potrivește 
unui corp așa, acesta ar merge 
unei blonde și așa mai departe. 
Cînd vine clienta și aflu cam ce 
rochie sau haină ar dori, o „stu
diez" și pe dinsa. Și îi aduc mo
delele. Vedeți, uhele confecții sînt 
frumoase în raft, dar nu se potri
vesc celor care ar vrea să le cum
pere. Uneori am și discuții, căci 
eu nu-l las pe cumpărător să dea 
banii dacă văd că nu ia ce-i tre
buie. Este mîndria mea în joc.— Pentru asta trebuie „ochi", talent.— Poate. în primul rînd, e ne
cesar să știi citeva lucruri care, la 
prima vedere, par a ieși din hota
rele meseriei.
pricepi puțin la croitorie, să vizi
tezi expozițiile de sculptură și pictură, să studiezi revistele de 
modă, să cercetezi îmbrăcămintea 
oamenilor de pe stradă. Eu cam 
așa îmi formez „ochiul".— Ce întreprindeți pentru găsirea căilor cele mai adecvate de calificare și de ridicare a calificării,

pentru crearea unei opinii de masă generatoare a dorinței și interesului de a cuceri treptele măiestriei ? Am adresat întrebarea tov. ARTIN ASADURIAN, directorul magazinului universal „Victoria“.
Vasile TINCU 
Dumitru MINCULESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Vizita in țara noastră 
a prințului Norodom Sianuk

șeful statului Cambodgia
La invitația tovarășului Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, prințul Norodom Sianuk,

șeful statului Cambodgia, va face o vizită oficială în Republica Socialistă România în luna decembrie a.c.
TELEGRAMĂ

Excelenței sale Domnului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaParticipanții la cel de-al XX-lea Congres internațional—jubiliar al Apimondiei, reprezentînd apicultori din 48 țări de pe toate continentele, care și-a desfășurat lucrările la București între 26—31 august 1965, exprimă sentimentele lor de caldă recunoștință guvernului Republicii Socialiste România, poporului român, pentru condițiile create bunei desfășurări a congresului, care-și încheie astăzi lucrările. Acest congres a însemnat un eveniment de seamă în viața apicultorilor de pretutindeni și un punct culminant în activitatea Federației internaționale a asociațiilor de apicultură — Apimondia.Exprimăm Excelenței Voastre sincere mulțumiri și profundă gratitudine pentru interesul pe care l-a manifestat statul român pentru acest congres, prin prezența unor personalități de seamă la lucrările acestuia, ca și prin atenția deosebită cu care a fost înconjurat.Vă rugăm să fiți convins că nu vom uita niciodată înalta ținută a acestui important eveniment al apiculturii mondiale care a prilejuit cunoașterea celor mai noi probleme ale creșterii albinelor și dobîndirii produselor lor, schimburi utile de opinii și experiență, ca și statornicirea unor prietenii între oameni din diferite colțuri ale lumii.Participanții de peste hotare la congres, părăsind frumoasa dv. țară, vor duce cu ei sentimente înălțătoare și amintiri de neuitat despre ospitalitatea poporului român, despre munca lui harnică, creatoare.Dorim din inimă generosului popor român progres și prosperitate.
Președinte Secretar general al Apimondiei

V. HARNAJ S. CANNAMELA

Generația 
celor

După primul război mondial, o Întreagă generație de combatanți spera că, în urma cataclismului ce avusese loc, se va produce o reînnoire în viața politică și socială, în destinul omului, al tineretului, al întregii țări. Dezamăgirea a fost inevitabilă, totală, ea a născut eroi memorabili în romanele lui Camil Petrescu, Tudor Arghezi, Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu, eroi ce stau mărturie dramei trăite de către cei întorși de pe front și nu numai de către ei. Nu de la războiul abia sfîrșit se putea aștepta atunci înnoirea unei țări, ci de la spiritul revoluționar ce pătrunsese adînc în mase, reprimat sălbatic de la bun început. De aceea, In anii
Note de drum din Uniunea Sovietică

Pa ogoarele regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară se fac pre
gătiri intense în vederea însă- 
mînfărilor de toamnă. în legătu
ră cu stadiul acestor lucrări, fov. 
loan Hosu, șeful secfiei cereale 
și plante tehnice din consiliul 
agricol regional, ne-a declarat :

„în această toamnă, în regiune 
se vor însămînfa cu grîu, seca
ră și orz peste 97 000 ha. în cele 
mai multe unităji s-a asigurat 
necesarul de seminje din soiu
rile cele mai valoroase. Pe baza 
rezultatelor obfinufe pînă acum, 
însămînfările din această toam
nă urmează să fie executate în- 
cepînd din 10 septembrie. De 
aceea am pus accent deosebit 
pe pregătirea terenului. Lucra
rea e mai înaintată în raioanele 
Tg. Mureș, Odorhei și Tîrnă- 
veni*.

Un raid prin satele regiunii 
scoate în evidenfă că în 
majoritatea unităților agricole, 
membrii cooperatori lucrează de 
zor. La cooperativa agricolă de 
producție din Chejani, raionul 
Luduș, brigada de mecanizatori 
condusă de Manole Ghemeș 
executa arăturile pentru semă
nat. „Din cele 485 ha, cîf s-a 
prevăzut a se însămînja cu grîu, 
la aproape 130 ha s-au execu
tat arăturile’ — ne-a relatat tov. 
loan Ilea, președintele coope
rativei. „Vremea semănatului se 
apropie cu pași repezi și la noi 
— a spus tov. Nagy Mihai, pre
ședintele cooperativei agricole 
din Dedrad, raionul Reghin. Pînă 
acum am arat peste 350 ha".

Asemenea preocupări au 
membrii cooperativelor agricol* 
din comunele Gălăjeni șl Chl- 
bed, Gănești și alții. în unei* 
unități însă din raionul Luduș lu
crările de pregătire a terenu
lui se desfășoară anevoios.

„Deși dispunem de 379 trac
toare — ne-a arătat tov. Vasil* 
Balea, directorul S.M.T, Luduș — 
nu toate sînt în stare bună de 
funcjionare. Ne lipsesc unei* 
piese de schimb, pe care nu I* 
găsim la baza de aprovizionare*.

Neajunsuri cu privire la folo
sirea în întregime a parcului da 
mașini am constatat șl In alt* 
locuri. Defecțiunile frecvente al* 
tractoarelor și ale altor mașini 
agricole îngreunează executa
rea lucrărilor agricol* da toam
nă. Asemenea deficient* trebui* 
grabnic remediate.

Lorand DEAKI 
coresp. „Sctnteii''

Tiberiu UTANcare au trecut după stingerea focului, generații întregi de entuziaști și-au văzut speranțele spulberate și înșelate.Ce destin a urmat generația celor a căror copilărie s-a desfășurat sub semnul de flăcări și schije al celui de-al doilea război mondial ? Care a fost drumul ales de adolescenții sau de cei ce se găseau în pragul adolescentei, îndată după biruința insurecției armate și după eliberarea însîngeratei și îndelung chinuitei noastre patrii ? Cum se face că dezamăgirea, descompu-

PRIN LENINGRADUL DE AZI
Malul Nevei este locul 

preferat de plimbare al 
leningrădenilor, ca de 
altfel al multor turiști ca
re se perindă prin locali
tate. De-a lungul său 
pulsează viața marelui o- 
raș. Vasele cu „perne de 
aer“, „Racheta“ și „Me
teor“. poartă pasagerii 
spre debarcadere sau spre 
Golful Finie. Adeseori, pe 
țărmurile fluviului pot fi 
văzute grupuri de oameni 
care salută cu fnsuflețire 
lansarea Ia apă a unui 
nou vas. Ultimul dintre 
acestea poartă numele de 
„Gdansk“. Ca și multe 
alte vase, care și-au ob
ținut certificatul de naș
tere tn orașul iui Lenin. el a fost făurit de 
structorii șantierelor 
vale „Baltiiski“.

con- 
na-

„TĂIETORII 
AUTOMAȚI“

Vizitind șantierele 
gale am cunoscut

na
pe

mulți dintre cei care fău
resc aceste vase. Printre 
ei — maistrul construc
tor Ivan Vasilievici Smir
nov, Erou al Muncii So
cialiste. împreună cu el 
parcurg vastele hale ale 
șantierului. tntr-una din 
ele, „sudorii automați“. 
care lunecă pe lingă noi. 
„cos“ intr-o Clipă două 
plăei groase de metal, tn 
hala vecină, de-a lungul 
unor mese, funcționează 
„tăietorii automați“, ma
șini, care imbucătdțesc 
metalul. Muncitori sînt 
puțini. Doar la capătul 
halei zăresc cițiva, căro
ra le revine sarcina între
ținerii instalațiilor, tn- 
tr-o cabină alăturată, la 
mese de comandă, mun
citoare in halate negre 
supraveghează procesul 
de producție. „Toată ope
rația de tăiere, pe care 
ați urmărit-o acolo, tn 
hală, — ne explică Ana 
Gherasimovna — pornește 
de aici. Priviți această

instalație. Ochiul el se 
deschide asupra unui de
sen aliat pe o planșetă 
inginerească. Aparatele 
copiază cu exactitate de
senul șl transmit fiecare 
detaliu tăietorilor auto
mat! din hală“. La turnă
torie. unde se produc ell- 
cele, domnește o mare a- 
nimatie. Acolo șe naște 
elicea unei nave de peste 
60 000 de tone. Numai a- 
ceastă piesă ctntărește 37 
de tone. Am urcat apoi 
cu maistrul Smirnov, pe 
un vas cu o deplasare de 
45 000 de tone. „Tehnica 
nouă — spune el — pune 
acum stăpinire și pe a- 
paratele acestui vas. Toa
te comenzile Iul sînt au
tomate“. Peste tot. la a- 
ceste șantiere, ai în fată 
imagini ale progresului 
tehnic, care cunoaște o 
continuă dezvoltare tn 
condițiile construcției co
muniste.

LIBRĂRIE POPULARĂ

o reco- 
„Librărie popu- 

Pășim înăuntru,

...tn apropierea șantie
relor. pe o mică străduță, 
ne oprim tn fata unei li
brării. Firma 
mandă: 
Iară“.
unde ne tntimpină o ti- 
nără, pe nume
Kriuk. îmbrăcată in
tr-un halat albastru, ea 
pare abia sosită de la lu
cru. Rafturile sint pline 
— de la cârti tehnice pînă 
la ultima noutate literară. 
„Este librăria noastră — 
ne explică tfnăra. A luat 
ființă cu un an in urmă".

— Cine o conduce ?
— Noi 

pundea 
care ne 
tință cu 
comitetul

Tamara
îmbrăcată

înșine — răs- 
ea — după 

face cunoș- 
tovarășii din 

de conducere.

Ambrozie MUNTEANU

(Continuare 
in pag. a IlI-a)

nerea morală și spirituală, car* acționează adesea asupra tineretului în urma marilor cataclisme sociale, nu și-au putut pun* amprenta asupra tineretului nostru ? Ce forțe spirituale au acționat asupra acestei generații ?Cînd am pășit în viață, chemările care ni s-au adresat n-au mai avut întorsături mieroase ; ele erau încălzite de patosul adevărului. Ideea de sacrificiu, de eroism în munca de reconstrucție a țării și, foarte curînd, de construire a ei pe noi temeiuri, sub conducerea comuniștilor, în lupta deschisă și grea cu clasele reacționare, a dobîndit noi valențe, profunde, de neînfrînt. Soarta întregii țări a început să depindă nu de energia unei singure generații, ci a unui întreg popor ; era entuziasmul despre care vorbea într-o poezie Nicolae Labiș, și care apărea ca un țel istoric clar, ce a dus la sudarea tuturor generațiilor. Am început să trăim un romantism al lucidității, al certitudinii, un patos al demnității umane, al demnității tuturor.Dacă înainte de eliberare s-a putut vorbi despre generații ca despre grupuri sociale constituite mai mult sau mai puțin conștient, între ele existînd adeseori contradicții Teale, în anii noștri, datorită unei noi structuri sociale, datorită acestui catalizator care a fost partidul, s-a realizat o unitate a tuturor generațiilor, cuprin- zînd umăr la umăr vîrstnici și tineri, o comuniune de țeluri, de vederi, de aspirații, care au asigurat, nu o rivalitate între vîrste, un divorț între ele, ci, dimpotrivă, o „generație" din care fac parte nouăsprezece milioane de oameni.In țările unde nu s-au petrecut aceste transformări structurale, s-a repetat, mai dramatic, situația de după primul război mondial ; în condiții sociale neschimbate, o mare parte dintre oameni au pus sub semnul îndoielii orice fel de ideal, s-au măcinat în căutări sterile, și-au pierdut pînă la urmă tinerețea Âcolo, fiii reeditează adeseori dramele părinților. Dimpotrivă, Ia noi, niciodată nu avem sentimentul că refacem drumul dureros parcurs de alții, fără a fi chemați să opunem ceva nou, fără a ni se cere ceva nou ;
(Continuare în pag. a II-a)
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tn vederea deschiderii șl desfășurării

în bune condiții — la nivelul exigențelor

actuale sporite — a viitorului an de stw ZILE
diu în învățămîntul de partid, comitetele

regionale de partid organizează acum, în

timpul verii, cursuri de pregătire a pro'

pagandiștilor. Cei mai mulți participanțl

la aceste cursuri sînt propagandiști noi,

de la orașe, care lucrează la schelele

petroliere, la gurile de exploatare tores-

tieră, pe șantierele de construcții, în uni'

tățile socialiste din agricultură. APROFUNDAT
Studiul documentelor 
Congresului al IX*lea 
al Partidului Comunist 
Român

Șotînga, și mulți în cuvîntul lor,
Deoarece în următorul an de în- vățămînt ei vor conduce dezbaterea în cercuri și cursuri a documentelor istorice elaborate de recentul Congres al partidului, la 

baza programului acestor cursuri 
se află studierea aprofundată a 
Raportului Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Ia Congresul al IX-Iea 
al P.C.R., Rezoluția, precum și ce
lelalte documente ale Congresului.Colectivele de conducere a cursurilor de vară, care și-au încheiat recent activitatea, din regiunile Ploiești, Bacău, Oltenia, Maramureș, Crișana s-au străduit să asigure, în cele 10—15 zile în care propagandiștii au urmat aceste cursuri, activități variate, interesante, menite să contribuie la însușirea temeinică a documentelor Congresului, la lărgirea orizontului lor de cunoștințe politico-ideolo- gice, la deprinderea unor procedee metodice utile în activitatea lor viitoare. Rezultatele pozitive obținute sînt și consecințe ale faptului că conducerea discuțiilor în grupele cu propagandiștii a fost încredințată, de regulă, unor activiști de partid cu o temeinică pregătire politică și teoretică, cu multă experiență propagandistică.în programul cursurilor sînt prevăzute. după studierea individuală, pe capitole, a documentelor Congresului, dezbateri. Merită relevat faptul că, în vederea acestor dezbateri, la cursul organizat de Comitetul regional de partid Ploiești, cei 926 de propagandiști au fost repartizați în grupe formate după criteriul locului de muncă : industrie sau agricultură. Aceasta a creat de la început avantajul omogenității seminariilor, fapt care s-a răsfrînt pozitiv asupra nivelului dezbaterilor.In primul seminar, consacrat temei industrializarea socialistă a țării — obiectiv central al politicii economice a partidului, numeroși propagandiști care au luat cuvîntul la cursul din regiunea Ploiești s-au străduit, și în mare măsură au reușit, să lămurească în adinei me tema dezbătută. Reliefînd pe larg înrîurirea pe care aceasta o are asupra întregii vieți economice și sociale a țării, cursanții au subliniat justețea politicii partidului nostru de continuare în ritm susținut a industrializării socialiste a țării — confirmată de întreaga experiență a construcției socialiste în România.

artificier la mina alții, au dovedit, că cunosc bine direcțiile și ritmurile de dezvoltare a industriei noastre socialiste în următorii ani.
Proprie dezbaterilor a fost preo

cuparea de a lega strîns tezele ge
nerale ale politicii economice a 
partidului nostru de sarcinile spe
cifice ce revin în viitorul cincinal 
unităților economice în care mun
cesc propagandiștii, efortul de a 
desprinde concluzii prețioase pen
tru activitatea lor practică. Ară- tînd, de pildă, că o parte însemnată din producția industrială a regiunii Ploiești este destinată exportului, propagandistul Mihai Moldoveanu, maistru Ia Uzina mecanică Poiana Cîmpina, a subliniat grija deosebită pe care trebuie s-o manifeste colectivele întreprinderilor constructoare de utilaj petrolier față de calitatea produselor — problemă pe care partidul nostru o ridică la rangul de politică de stat.

Caracterul viu al discuțiilor s-a 
datorat și faptului că, după studie
rea individuală aprofundată a ma
terialelor Congresului referitoare 
la industrializarea socialistă a țării, 
propagandiștii au avut prilejul să 
participe la unele acțiuni intere
sante. Astfel, ei au vizionat cîteva filme („Lucrările Congresului al IX-lea al P.C.R.“, „După 10 ani“, „Temelii de oțel“ ș.a.), au audiat o expunere documentată și au participat la un simpozion privind probleme actuale ale introducerii progresului tehnic în industria petrolului și a chimiei etc. Ulterior au vizitat cîteva unități economice importante din industria și agricul- Doftana, Grigores-

vățămîntului de partid în viitorul an. Dovedind o bună cunoaștere a documentelor Congresului al IX-lea al P.C.R., ei au arătat efectele pozitive ale industrializării socialiste asupra dezvoltării agriculturii, modul în care se materializează în rezultatele activității gospodăriilor de stat și cooperativelor agricole de producție din regiune politica partidului de investiții, extinderea și diversificarea zării lucrărilor agricole, îngrășămintelor chimice, tățirile funciare. Spre exemplu, tovarășa Maria Bălan, propagandistă la cooperativa agricolă de producție Traian, raionul Bacău, luînd cuvîntul, a explicat pe larg în ce constă politica partidului nostru de mecanizare completă a agriculturii, cum se reflectă aceasta în creșterea continuă a gradului de mecanizare a lucrărilor agricole din regiune. Totodată, vorbitoarea a e- vidențiat rolul important ce-1 are mecanizarea completă în întărirea economico-organizatorică a cooperativelor agricole de producție, în dezvoltarea clasei muncitoare la sate etc.

mecani- folosirea îmbună-

Neajunsuri care se cer 
înlăturate

Concluzii 
pentru activitatea 
practicaRelevînd temeiurile științifice, caracterul realist al politicii partidului nostru, în centrul căreia află industrializarea socialistă țării, dezvoltarea cu precădere industriei grele, în special adustriei constructoare de mașini, propagandistul Gh. Moraru, miner

se a a in-

tura regiunii, muzeul casa memorială „Nicolae cu“ din Cîmpina. etc.Merită relevate unele luate de Comitetul regional de partid Bacău. Ne referim, în primul rînd, la inițiativa de a adapta programul cursului sarcinilor cuprinse în hotărîrea conferinței organizației regionale de partid în iunie 1965. Așa, de pildă, s-a considerat că, potrivit specificului regiunii, este necesar ca la tema despre dezvoltarea multilaterală, intensivă a agriculturii să se organizeze două dezbateri, una consacrată problemelor privind sporirea producției agricole vegetale și, alta, dezvoltării zootehniei.
Adaptarea programului cursului 

la necesitățile regiunii presupune, 
implicit, o mai minuțioasă pregă
tire a conducătorilor grupelor de 
propagandiști și o mai largă in
formare a lor asupra problemelor 
ce le au de rezolvat organizațiile 
de partid. Pentru aceasta, cu prilejul preseminarului la temele amintite mai sus, participanților li s-au explicat detaliat preocupările curente în domeniul agriculturii din regiune. In acest scop, un tovarăș din conducerea cursului s-a documentat în prealabil la consiliul a- gricol regional.Discuțiile ce au avut loc în unele grupe au confirmat că metodele folosite au fost eficiente. Modul aprofundat în care au vorbit mulți propagandiști despre sarcinile concrete ale unităților agricole socialiste din regiune constituie un indiciu al posibilităților acestora de a asigura o eficiență sporită a în-

inițiative

întrucît acțiunea de pregătire a propagandiștilor este în plină desfășurare, considerăm că e bine să ne oprim asupra unor lipsuri manifestate la cursurile ce s-au încheiat pînă acum.Uneori, dezbaterile în grupele de propagandiști au abordat îngust, unilateral probleme de mare importanță teoretică și practică. La una din grupele cursului de la Bacău, de exemplu, nu s-a discutat conținutul ideii de dezvoltare multilaterală a agriculturii, importanța producției agricole în ansamblul economiei naționale, contribuția pe care trebuie s-o aducă la progresul general al țării. Participanții la seminar, limitîndu-se la expunerea exclusivă a unor aspecte locale, au imprimat discuțiilor purtate în jurul acestei probleme un caracter practicist, lipsit de combativitate, de forță mobilizatoare.Trebuie semnalat, totodată, modul școlăresc, rigid, în care fost conduse unele dezbateri — această regiune, ca și în altelea împiedicat realizarea unor discuții vii, temeinic argumentate științific. O mai mare atenție trebuie acordată consultațiilor colective solicitate de propagandiști, și în principal celor individuale, apte să lămurească temeinic problemele mai puțin înțelese de aceștia.Unele lipsuri se manifestă șiselecționarea propagandiștilor. In mod nejustificat unele comitete ionale de partid au trimis la cursurile de vară propagandiști cu o îndelungată activitate și cu o bogată experiență. în același timp, în u- nele regiuni, ca, de exemplu Crișana, Oltenia, Bacău, la cursurile de pregătire a fost chemat un număr prea mare de cadre didactice (pentru care pregătirea trebuie să se facă separat, timp de 4—5 zile, înainte de începerea anului în învățămîntul de stat), în loc să fi fost trimiși mai mulți propagandiști din rîndurile celor noi, fără experiență.Dacă majoritatea propagandiștilor, participant! la cursurile amintite, au dovedit că posedă cunoștințele necesare unui conducător de cerc sau curs în învățămîntul de partid, s-a observat însă că unii dintre ei, și nu numai dintre cei

că au în

în

L

ra-

19 000 000
(Urmare din pag. I-a)sîntem, dimpotrivă, convinși, că vom participa la făurirea unei societăți cum cei dinaintea noastră n-au cunoscut și nici n-au Îndrăznit să viseze. Am avut Înaintea ochilor o perspectivă ce niciodată nu s-a restrtns, ci mereu a cuprins zări nebănuite.Inexistența condițiilor obiective de șomaj, de degradare socială, antrenarea întregului tineret la muncă ne-a apropiat de realizarea principiului marxist că munca este pivotul educației comuniste, mijlocul sigur de formare a omului nou Noi poate Încă nici nu ne dăm seama, trăind In miezul uriașului proces de transformări, că, zi de zi, ne transformăm noi înșine. Cine știe, poate abia peste ani, avlnd perspectiva necesară Întotdeauna oricărei generalizări, sociologii și psihologii vor putea studia in toată adîncimea corn-

realizat în două de
cs în alte epoci nu 

tn sute de ani.

plexul proces de formare a acestui om de tip nou. Această unitate a conștiinței întregului popor rezidă în mare parte tn faptul că noi am cenil ceea s-a realizatAventura ca principiu de viață a fost abandonată o dată pentru totdeauna, realitățile noastre resping organic acest principiu. Noi trăim pe baza principiului diametral opus, acela al responsabilității sociale ; personalitatea u- mană, individul ca atom social, dezvoltîndu-se tn condiții de reale libertăți, realizează uriașul mecanism viu, monolit, al acestui popor, a cărui conștiință trează și limpede e partidul comuniștilor.Iată de ce, cînd vorbim în numele oricărei generații, nu trebuie să uităm nici un moment tap- tul că vorbim în numele a nouăsprezece milioane do compatrloți,

noî, nu cunosc noțiuni uzuale de economie politică, din tehnică etc. Apare, de aceea, de neînțeles faptul că acum, cînd în fața întregii propagande de partid se ridică exigențe tot mai mari, unele comitete raionale de partid — printre care și Comitetul raional Buzău — au selecționat și trimis la acest curs tovarăși cu slabă pregătire. Se impune, de aceea, ca perioada de timp ce a mai rămas pînă la deschiderea anului de învățămînt să fie folosită cit mai bine pentru întărirea corpului de propagandiști, prin înlocuirea celor ce dovedesc a avea slabe posibilități în această direcție cu activiști de partid, din economie și din aparatul de stat, muncitori, maiștri, ingineri, economiști etc. cu o bună pregătire politico- ideologică și un larg orizont de cultură generală.
. Gh. ZAMFIR

Const. GAUCA
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La Păltiniș Foto ! R. Costin

EXPOZIȚII DE ARTÀ

/ c tură coreeana

Ț E 3
Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 

nase* (grădina Boema) : Carnaval 
la Tinsse — ora 20. Circul de 
stat : Circus variété — ora 20.

TELEVIZIUNE
19,00 — Jurnalul televiziunii (D- 

10,20 — Știți să desenați, copii ? 
19,35 — Povestiri din Rubovla : 
„Spectacolul". 20,00 — Emisiune 
de teatru: „Logodnicul de profe
sie se Însoară" comedie de Ol- 
drich Danek In pauză : Filmul 
documentar „Casa cetate*. In în
cheiere : Jurnalul televiziunii (II) 
șl Buletin meteorologic.

CINEMATOGRAFE

Lucrările din Expoziția de pictură și grafică din R.P.D. Coreeana, deschisă în sala Dalles, ne dau putința de a lua contact cu aspectele și preocupările creației contemporane din această țară. Creații ale ultimilor ani, lucrările expuse oglindesc o seamă de realități din lupta revoluționară a poporului coreean. Alături de peisaje înfățișînd frumusețile naturii și de tablourile cu flori, vedem orașe în plină transformare, cu fabrici și blocuri, scene din viața populației coreene, fie la muncă, fie în cămin. Compoziții ample cu caracter istoric, ca Bătălia 
de la Dahunldan de An San Moc, sau ca aceea intitulată Construim o țară 
fericită de Hvan En Diun, se învecinează cu scene de gen, în care apar Oțe- lari, portretizați de Li Su Hen, textiliste la Prima 
manoperă, cum se numește lucrarea lui Han Men Rel. Sînt chipuri de constructori ai vieții noi Republica Populară mocrată Coreeană, ințe energice, pline încredere în viață, rîzînd viitorului.mai adăuga la aceste tipuri caracteristice pe păstorița din compoziția Di
mineața Ia Ciansen de Toi Ben transformările din viața rurală, sau pe tînăra care își îngrijește voioasă locuința, din compoziția Du
mineca de Pac Moc Din.Aceste portretizări ale unor personaje în acțiune sînt făcute cu mijloace concise, în care se simt totodată tradiția și înnoirea. în felul de conturare a personajelor, în econo-

din De- fi- de su- Am
Cer, ilustrînd

mia trăsăturilor caracteri- zatoare se folosesc vechile modalități de concizie șl stilizare liniară ale artei coreene, dar cu un plus de modelare realistă a figurilor și chipurilor, pline de avînt. Majoritatea pictate pe suluri de hîrtie, în tușuri viu colorate, compozițiile și portretele, ca și peisajele și florile expuse vădesc tocmai această preocupare de a îmbina tradiția cu inovația, spre a se obține expresii realiste. Se caută mai multă veridicitate, redarea mai vie și în mișcare a personajelor, păs- trîndu-se uneori în fundaturile peisagistice ale compozițiilor felul de tratare tradițional.

Referindu-ne la peisaje, observăm că unele sînt pictate în stilul tradițional coreean, ca peisajele din munții Kîmgansan ale lui Ten En Man, deci cu. acel larg și poetic simță- mînt al spațiului, nuanțat de diferite lumini și bre, care învăluie munții și stîncile și arborilor, bătuți deturi, o prezență foarte vie. Mai îndrumate spre o redare concretă, în care nu este uitat suflul poetic al atmosferei, sînt Peisaj din 
Phenian de Kim Dec Sam, imagine complexă cu clădiri vechi și noi, cu poduri ce se oglindesc în apă, cu o frumoasă fluiditate a luminii și Peisaj

um- ușor dau vîn-

din Ciansen, pictat In fine și rare armonii.Grafica se remarcă mai ales prin combativele ei caricaturi și desene satirice împotriva imperialismului, datorite unor artiști, care folosesc variate procedee grafice, unele ingenioase și inedite. Ilustrațiile lui Ten Pen Sic din ciclul Primăvară nouă la 
Sokkaule amintesc aspecte din viața actuală, ca și 
Construcția gării Potho- 
gan, gravura colorată a lui Băc Han Hun.Este o expoziție cuprinzătoare, ca un album festiv în care se înscrie înnoirea vieții și se afirmă preocuparea unei îmbogățiri a mijloacelor de expresie artistică.

indieneExpoziția de miniaturi indiene (secolele XVII— XIX), deschisă în localul Colecției Simu (strada Biserica Amzei 5—7), ne dă prilejul de a cunoaște și aprecia aspecte semnificative din creația unui popor cu veche și strălucită cultură. Ea cuprinde lucrări originale, unele rare, ce nu se pot vedea decît în cîteva din muzeele lumii. Exponatele au fost alese astfel încît să reprezinte în mod caracteristic unele dintre cele mai importante școli, curente și centre artistice.Singura lucrare prezentată nu In original, ci în copie fotografică e menită a aminti începuturile în India ale artei de a împodobi cu imagini manu-

In ateliarul de creație al IPBOFIL — Satu Mare

scrisele și a arăta cum înseși miniaturile de început continuau, la rîndul lor, o mare și foarte veche tradiție. Primele centre de picturi pe manuscrise datează din secolele X—XIII și, alături de cîteva texte scrise și ilustrate pe frunze de palmier (sec. XI), s-au păstrat elaborate manuscrise ilustrate din aceeași perioadă. Copia reproduce un manuscris budist din secolul XII.Mica imagine în două registre — înfățișînd etapele unei fabuloase vînă- tori de tigri și elefanți — este pictată în stilul frescelor de la Ajanta. Astfel, prin această imagine miniaturală din secolul XII, ni se amintește legătura cu faimoasele picturi murale din peșterile de la A- janta, unde timp de opt secole (sec. II î.e.n. — sec. VI e.n.) geniul artistic al poporului indian s-a manifestat în toată amploarea și originalitatea lui.Miniaturile expuse dese continuitateaindiene — artă cu o unitate exemplară din timpurile preistorice și pînă în prezent și cu o coerență stilistică ce s-a realizat tn pofida vastității teritoriului și a grelelor condiții social-istorice, ca șl în pofida influențelor străine, venite pe diferite căi. Tradiția a fost attt de puternică în India încît cultura și arta ei au asimilat rodnic înrîuririle creînd o sinteză originală.Menite să ilustreze texte sacre și laice, miniaturile cuprind, în micile lor dimensiuni, o uimitoare bogăție de elemente, ce evocă laolaltă infinita diversitate a vieții. Scene cu îndrăgostiți sub clar de lună sau pe vreme de furtună, tinere zvelte și grațioase închinîndu-se u- nor arbori și simbolizînd astfel străvechea comuniune cu natura, oameni în meditație sau ascultînd muzica, se alătură altora

vâ- artei

în care vedem lupte, vî- nători sau diferite ceremonii. Detaliile acestor miniaturi dovedesc cu prisosință spiritul de observație al artiștilor indieni, adînca lor participare la viață, iar modul în care compun imaginile viu colorate și cu o fermecătoare decorativitate exprimă adîncul lor lirism.Față de miniaturile persane — și ele iscusite în redarea naturii, în poetizarea ei — miniaturile indiene desfășoară o mai mare bogăție de teme sociale și tratează mai viu și mai diferențiat figurile umane. In unele imagini, se simte contactul cu diferite stiluri persane, ca și cu arta europeană (mai a- les școala Mughal a contopit asemenea influențe), fără a se pierde însă specificitatea viziunii indiene, lirismul și duioșia ei, preferințele pentru ridicarea la simbol și poezie, pentru tratarea decorativă, care sugerează în felul ei perspectiva spațială și modelajul figurilor. Personajele, cu o a- dîncă trăire interioară, sînt concret construite, pline de viață, cu mișcări expresive. Elementele arhitecturale și priveliștile naturii sugerează și ele suflul vieții, ritmica întregului cosmos. în logica variatelor ei școli, arta indiană lucrează în sensul naturii, exprimînd vitalitatea și poezia ei. Liniile, a- desea sinuoase și fin trasate, au o forță caracteri- zatoare, iar coloritul cu gingașe și rare armonii conferă imaginilor un aer de basm. Unele procedee decorative sînt foarte a- propiate gustului nostru contemporan, iar în unele modalități de tratare a e- lementelor compoziționale (mai ales în stilizarea arborilor) simțim puncte comune cu vechea noastră artă a frescelor.

SAMBA : Patria (completare A 
cui e vina?) — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30, București (completare A 
cui e vina 7) — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15, Excelsior (completare
A cul e vina 7) — 9; 11,30; 14.;
16,30; 19; 21,30, Stadionul Dinamo 
(completare A cul e vlnat) — ora 
20, Expoziția — „Piața Sctnteii' 
— (completare A cui e vina 7) — 
ora 20. PROCESUL PROFESORU
LUI WEIR : Republica (completa
re Milne începe azi) — 9,15; 12; 
15; 18; 21, Grlvița (completare
Prietenul meu Max) — 9,30; 12; 
16; 18; 21, Grădina Doina (com- 
Rletare Lucrările Marii Adunări 

’aționale) — ora 20, Victoria 
(completare Lucrările Marii A- 
dunări Naționale) — 9,45; 12,30;
15,15; 18; 20,45 VIAȚA DIFICILA: 
Luceafărul — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30, Festival — 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, rulează și 
la grădină — ora 20. Melodia 
(completare Lucrările Marii A- 
dunărl Naționale) — 9,30; 12,15;
15; 17,45; 20,30, Grădina Progresul 
— ora 19,45. BANDA : Carpațl 
(completare Unde nu-i cap) — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Capitol 
(completare Casa cetate) — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, rulează șl 
la grădină — ora 20, Floreasca 
(completare Muzeul Zambacclan) 
— 10; 13,30, 16; 18,15; 20,30. CUM 
SE REUȘEȘTE ÎN DRAGOSTE : 
Central (completare Fotbaliști, 
nu uitați copilăria) — 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21, Cultural
(completare Fotbaliști, nu uitați 
copilăria) — 16; 18,15; 20,30. FER
NAND COW-BOY: Lumina (com
pletare Comori de artă româ
nească) — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45. CASA RICORDI :
Union (completare Muzeul Zam- 
baccian) — 14,45; 17,30; 20,30. PRO
GRAM PENTRU COPII : Doina 
— ora 10. NEVASTA NR. 13 : Doi
na — 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21.
SĂLBATECII DE PE RIUL MOR- 
ȚII — cinemascop : Timpuri Noi 
(completare Unde nu-1 cap — 
Gravuri revoluționare — Spre cer 
— cinemascop) — 10—21 in con
tinuare. ROMULUS ȘI REMUS — 
cinemascop : Gluleștl (completare 
Melodiile străzii — cinemascop) 
— 15,30; 18: 20,30. Bucegl (com
pletare Melodiile străzii — cine
mascop) — 10; 12,30; 16; 18,30; 21, 
rulează și ia grădină — ora 20. 
APORT, MUHTAR ! — cinema
scop: Feroviar (completare Acolo 
unde Carpațil întîlncsc Dunărea 
— Cinemascop) — 9,45; 11.45; 13,45; 
16; 18.15; 20,30, Flamura (comple
tare Acolo unde Carpații întîl- 
nesc Dunărea — cinemascop) — 
10: 12; 16; 18; 20. LALEAUA NEA
GRA — cinemascop ; înfrățirea 
între popoare (completare Lucră
rile Marii Adunări Naționale) — 
10; 12,30; 15,30: 18: 20.30. CRONICA 
UNUI BUFON : Dacia (completa
re Plonierla nr. 4/1965) — 9—13 în 
continuare, 15; 17; 19; 21. DATI-MI 
CONDICA DE RECLAMAȚII : 
Crîngașl (completare Oltenii din 
Oltenia) — 16; 18,15; 20,30. EVA
DATUL — clnemascon : Buzești 
(completare Drumul) — 15,30;
17.45. Moșilor (completare Primul 
carnaval socialist) — 15.30; 1&
PENSIUNEA BOULANKA : Uni
rea (completare Arta chineză de 
decupare) — 16; 18,15, rulează și la 
grădină — ora 20 UN ȘOARECE 
PRINTRE BARBAȚI : Tomis
(completare Laminorul de țevi) — 
9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,15; 20,30,
rulează și la grădină — ora 19.30. 
FEMEIA NECUNOSCUTA : Fla
căra (completare Lucrările Marii 
Adunări Naționale) — 9,30; 12,15; 
15,15; 18; 20,45, Grădina Vitan
(completare Lucrările Marii A- 
dunări Naționale) — ora 19,45. 
JUNGLA TRAGICA : Vitan — 16; 
18; 20. UNORA LE PLACE JA
ZUL : Miorița — 8.45; 11,15; 13.45; 
16,15; 18,45; 21,15, Grădina Moșilor 
— ora 20. FIUL CĂPITANULUI 
BLOOD — cinemascop : Munca 
(completare Plonierla nr. 4/1965) 
— 9,30; 11,30; 14; 16; 18,15; 20.30.
IANOȘIK — cinemascop (ambele 
serii) : Popular — 16; 19,30. CĂ
PITANUL DIN TENKES (ambele 
serii) : Arta — 15; 18,45. rulează 
șl la grădină — ora 19.30, Drumul 
Sării — 15,30; 19. UN LUCRU FĂ
CUT LA TIMP : Cosmos (com
pletare La cel mai înalt nivel) — 
16; 18; 20, Progresul (completare 
La cel mai înalt nivel) — 15.30; 
18; 20,30. DECORAȚII PEi.-
TRU „COPIII MINUNE" : Viito
rul (completare Muzeul Cornel 
Medrea) — 16; 18,15; 20,30. AME
RICA, AMERICA (ambele serii): 
Colentina — 15,30; 19, rulează șl la 
grădină — ora 19,30. PRELUDIO 
11 — cinemascop : Volga (comple
tare Dincolo de codri șl păduri — 
cinemascop) — 9,45: 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21. WINNETOU — cinema
scop : Rahova (completare Pio- 
nieria nr. 4/1965) — 15,30; 18. ru
lează șl la grădină — ora 20. 
MARȘUL ASUPRA ROMEI : Mo
dern (completare Milne începe 
azi) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.45; 
21. RABY MATYAS : Lira — 
15,30; 17,30; 19,30 JOE LIMONADA 
— cinemascop : Ferentari (com
pletare Lucrările celui de-al IX- 
lea Congres al P.C.R.) — 15,30; 18; 
20,30. CINTIND IN PLOAIE: Gră
dina Lira — ora 20,15. CÏNTÎND 
DESPRE ARIZONA : Cotroceni 
(completare Amintiri contempora
ne) — 16; 18,15; 20,30. ZIDUL
ÎNALT : Pacea (completare Zîm- 
betul) — 16; 18; 20. LOGODNI
CELE VĂDUVE- Grădina Buzești 
— ora 20. BUFONUL REGELUI : 
Gărdina Progresul-Parc (comple
tare Sport nr. 3/1965) — ora 20.

CUM E VREMEA

Patru COMARNESCU

Ieri în țară : vremea s-a încăl
zit tn toate regiunile țării. Cerul 
a fost variabil. Cu totul izolat 
s-au semnalat averse de ploaie. 
Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit predominînd din sectorul 
vestic. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila intre 13 grade la In- 
torsura Buzăului și 26 grade la 
Bălleștl. In București : Vremea 
s-a încălzit. Cerul a fost variabil 
Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a atins 26 
grade, Iar pe sol, la soare, 46 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
2, 3 șl 4 septembrie. In țară : 
Vreme In general frumoasă, cu 
cerul variabil Innorărt parțiale 
se vor produce în Banat, Ardeal 
și nordul Moldovei, unde vor că
dea ploi locale. Vint slab, pînă la 
potrivit din secteru! vestic. Tem
peratura în creștere ușoară. Mi
nimele vor tl cuprinse între 8 și 
18 grade, iar maximele între 19 
și 29 grade. în București șl pe li
toral : Vreme în general frumoa
să, cu cerul variabil. Vînt slab. 
Temperatura în creștere.
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TELEGRAME
Tovarășului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTICu ocazia realegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România vă adresez sincere felicitări.Sînt convins că relațiile de prietenie și colaborare rodnică, reciprocă, dintre cele două țări socialiste ale noastre, vor continua să se dezvolte cu succes spre binele popoarelor noastre și în interesul păcii și socialismului.
IOSIP BROZ TITO

Cronica
zilei

TELEGRAMA

ex- De- to- mi- Re-

„Admirafie pentru 
înfăptuirile României7

Excelenței sale Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIPermiteți-mi să vă exprim călduroasele mele felicitări, îinpreună cu urările noastre cele mai sincere pentru măreția și prosperitatea Republicii Socialiste România și pentru fericirea poporului său, cu prilejul adoptării noii Constituții și a alegerii Excelenței Voastre în funcția de președinte al Consiliului de Stat ai Republicii Socialiste România.Vă dorim noi și strălucite succese în activitatea dumneavoastră de construcție pașnică.

NORODOM SIANUK 
șeful statului Cambodgia

îndeplinirea exemplară 
a planului de investiții

într-o telegramă de răspuns, Pak Son Ciol, ministrul afacerilor terne al Republicii Populare mocrate Coreene, mulțumește varășului Corneliu Mănescu, nistrul afacerilor externe alpublicii Socialiste România, pentru felicitările transmise cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a eliberării Coreei. *Delegația Asociației de prietenie sovieto-române, condusă de S. D. Orlov, secretarul vietului Suprem care, la invitația neral A.R.L.U.S., în țara noastră și a participat la manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 23 August, a părăsit marți la amiază Capitala. La plecare, pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost salutați de Marin Florea lonescu, vicepreședinte al Consiliului General A.R.L.U.S., Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, și alte persoane oficiale. Au fost de față I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.
★Marți a plecat spre patrie delegația Comitetului femeilor sovie-

Prezidiului So- al R.S.F.S. Ruse, Consiliului Ge- a făcut o vizită

tice, condusă de Olga Cecetkina, vicepreședintă a acestui comitet, care a făcut o vizită în țara noastră, la invitația Consiliului Național al Femeilor din Republica Socialistă România. Timp de două săptămîni, oaspeții au vizitat întreprinderi și instituții din Capitală și din țară, obiective sociale, au avut convorbiri la Consiliul Național al Femeilor și la comitete ale femeilor din regiunile vizitate. De asemenea, au participat la manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 23 August.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, delegația a fost condusă de Mia Groza și Zoe Rigani, vicepreședinte ale Consiliului Național al Femeilor, și alte persoane oficiale. Au fost prezenți I. K. Jegalin, ambasadorul rești, și

încheierea lucrărilor

Congresului Apimondia

(Urmare din pag. I-a)Firește, răspunderea pentru con- 
Iracfarea cu întîrziere și la termene 
de livrare necorespunzătoare a unor 
utilaje tehnologice revine, înainte de 
toate, titularilor și beneficiarilor de 
investiții. Dar nu mai puțin adevărat este că ei au întîmpinat și anumite greutăți. Au fost cazuri cînd întîrzierile în contractarea de utilaje, mai ales pentru unele o- biective ale industriei chimice, au fost provocate de forurile de avizare.O deficiență ce persistă și în acest an și care nu numai că duce la prelungirea execuției și dării în funcțiune a unor obiective, dar încurcă și îngreunează activitatea constructorilor și montorilor de pe șantiere, o constituie nerespecta- rea de către uzinele furnizoare a termenelor de livrare a utilajelor tehnologice stabilite prin contracte. Uzinele ..Vulcan“, „Grivița roșie“, „23 August“ și altele au livrat cu întîrziere unele comenzi pentru Combinatul chimic din Tr. Măgurele. Consecința: termenul de punere în funcțiune a fabricii de îngrășăminte complexe s-a prelungit. Mai trebuie adăugat că, în unele cazuri, uzinele furnizoare livrează utilaje incomplete sau cu defecțiuni de calitate. Este cazul, de pildă, al unor utilaje tehnologice livrate de uzina „Indepen- dența“-Sibiu pentru șantierul întreprinderii de prefabricate de beton Craiova. Din această cauză au întîrziat probele tehnologice și, ca urmare, capacitățile planificate nu au fost puse în funcțiune pînă la sfîrșitul lunii iulie, cum era prevăzut.întrucît neasigurarea la timp a șantierelor cu utilajele tehnologice necesare constituie, după cum am văzut, principala cauză care frî- nează îndeplinirea planului de investiții și de punere în funcțiune a unor obiective, se desprinde ne
cesitatea ca ministerele titulare de 
Investiții șl întreprinderile furnizoare 
să-și conjuge eforturile pentru grăbi
rea livrării utilajelor șl instalațiilor 
tehnologice, astfel ca, In perioada 
care urmează, montajul acestora să 
se desfășoare din plin, ca fiecare o- 
biectiv să fie pus In funcjiune Intr-un 
termen elf mai scurt. Nu trebuie uitat nici o clipă că în realizarea planului de investiții factorul timp joacă un rol primordial. Cu cît se reduce durata de execuție, cu atît investițiile dau roade mai devreme, asigurînd intrarea în circuitul economic a unor capacități de producție de mare însemnătate pentru economia țării.O mare răspundere pentru realizarea planului de investiții revine și organizațiilor de construcții. Din analizele făcute se desprinde că unul dintre factorii care au determinat rezultate inegale în îndeplinirea planului de investiții și de punere în funcțiune, în perioada care a trecut din acest an, a fost și organizarea necorespunzătoare a activității pe diferite șantiere de construcții. Sînt încă frecvente deficiențele în aprovizionarea cu anumite sortimente de materiale de construcții, în gospodărirea utilajelor și mecanismelor, precum și în asigurarea forței de muncă necesare, ceea ce a stîn- jenit mersul normal al lucrărilor. Rămînerile în urmă pe șantierul fabricii de ciment Bîrsești-Tg Jiu, de exemplu, cauzate de neasigurarea de către întreprinderea 6 de construcții Craiova a forței de muncă necesare, nu au mai putut fi recuperate. Este de menționat că sortimentele de materiale care au lipsit pe unele șantiere indică nu insuficienta capacitate a industriei materialelor de construcții pentru acoperirea cerințelor, ci a- numite deficiențe în livrarea lor de întreprinderile furnizoare și în organizarea aprovizionării șantierelor cu materiale.

Este Imperios necesar să se la mă
suri urgente șl Imediate pentru gră
birea ritmului de execuție, In special 
pe acele șantiere care au planificate 
capacități de pus In funcțiune In a- 
cesl an. îndeplinirea sarcinilor de plan de către organizațiile de con- strucții-montaj nu trebuie obținute, în nici un caz, prin „goana“ după lucrări care asigură o pro

porție mai mare de îndeplinire a planului valoric, în dauna lucrărilor cu valoare mai mică, dar absolut necesare pentru intrarea în funcțiune a noilor unități industriale. Executarea tuturor lucrărilor va trebui să se facă potrivit eșalonărilor prevăzute în grafice. Sporește astfel și mai mult răspunderea conducerilor de șantiere pentru mai buna organizare a lucrărilor, asigurarea și judicioasa folosire a forței de muncă, a mecanismelor de construcții, pentru impulsionarea întreprinderilor furnizoare în vederea livrării cît mai urgente a materialelor de construcții necesare.Cu toate că în prima parte a anului șantierele au fost în general asigurate din timp cu proiecte, totuși, se semnalează unele Intlr- 
zleri tn predarea documentației de 
execuție sau In definitivarea unor so
luții ce trebuiau adoptate. Greutăți serioase provoacă unor șantiere predarea fracționată a documentației sau cu omisiuni și greșeli de proiectare. Documentația de execuție pentru anumite obiective ale Combinatului de celuloză și hîrtie Dej n-a fost întocmită la un nivel corespunzător de proiectantul general I.P.C.F.S.-București. Pe parcurs a fost nevoie să se e- mită detalii suplimentare de execuție concretizate în numeroase note de comandă. Aceasta a influențat negativ mersul lucrărilor pe șantier.Trebuie arătat că, recent, a apărut o nouă reglementare privind elaborarea și avizarea documentației tehnice, care va spori operativitatea în asigurarea acesteia pe șantiere. Paralel, însă, se impune și creșterea exigenței titularilor și beneficiarilor de investiții față de organizațiile de proiectare pentru a asigura din timp și la un nivel calitativ corespunzător proiectele necesare. De asemenea, la organizațiile de proiectare ale căror documentații tehnice au suferit modificări numeroase cu prilejul a- vizării și execuției este necesar să se analizeze cauzele care au condus la această situație spre a se evita pe viitor.în vederea îndeplinirii întocmai a planului de investiții, proiectantă, titularii de investiții și constructorii trebuie să acôrde întreaga atenție și investițiilor prevăzute în plan sub formă de acțiuni (nenominalizate). începerea, de regulă, cu întîrziere a acestor lucrări se datorește și sistemului greoi de avizare și de defalcare pe întreprinderi beneficiare a alocațiilor corespunzătoare de plan. Considerăm că organele centrale de 
planificare ar trebui să analizeze și 
să găsească posibilități fie de îmbu
nătățire a metodologiei de planifi
care a acestor investiții, fie de sim
plificare a aprobării introducerii lor 
in planul beneficiarilor.îndeplinirea integrală a volumului de investiții pe acesț an, prin darea în funcțiune a tuturor obiectivelor planificate și începerea tuturor lucrărilor care constituie front de lucru pentru anul viitor și fac, practic, legătura cu cincinalul 1966—1970, trebuie privită cu întreaga răspundere de toți factorii care concură la realizarea planului de investiții — titularii, beneficiarii, constructorii, proiectantă și furnizorii de utilaje tehnologice și materiale. S-a confirmat deosebit de utilă în practică analizarea periodică de către toți acești factori, la fața locului, pe șantiere, a stadiului lucrărilor, a problemelor legate de proiectarea, de livrarea utilajelor tehnologice și a materialelor de construcție. O asemenea analiză se impune în prezent mai ales pe șantierele unde lucrările sînt rămase în urmă, în vederea coordonării eforturilor în stabilirea de măsuri precise și imediate pentru recuperarea integrală a întîrzierilor.Sînt întrunite condiții ca, prin concentrarea eforturilor și luarea de măsuri eficiente, planul de investiții și de punere în funcțiune pe anul în curs să fie realizat exemplar — aceasta fiind o premisă importantă a îndepliniră sarcinilor prevăzute pentru primii ani ai viitorului cincinal, pentru creșterea în continuare a potențialului economic al țării.

BOXAseară, la Constanța, s-a disputat ultima reuniune a turneului internațional de box. Iată rezultatele înregistrate : Costescu b.p. Pivovarov ; Puiu b.p. Benda- lovski ; Crudu b.p. Buzuliuc ; An- toniu b.ko Hajnal ; Baciu b.p. Po- poacă ; Pițu b. ab. Marin Ion ; Covaci b.p. Badea ; Olteanu b.p. M. Mariuțan ; V. Mariuțan b.p. Basarab.

Lucrător în
(Urmare din pag. I-a)

— Competența profesională și 
interesul pentru o cît mai bună de
servire a cumpărătorului — ne spune interlocutorul nostru — se 
manifestă, din partea vînzătorului, 
din clipa cînd ridică marfa de la 
magazie. Lucrătorul din comerț 
care își respectă meseria n-are 
voie să aducă în rafturi decît arti
cole de bună calitate, pe placul 
cumpărătorilor. Pentru aceasta e 
nevoie ca vînzătorul respectiv să 
cunoască însușirile mărfurilor, par
ticularitățile lor. în această direc
ție, noi întreprindem, pe specific 
de marfă, un fel de instructaj de 
producție, în cadrul căruia oame
nii cei mai competenți vorbesc 
despre caracteristicile produselor. 
Se țin și un fel de mici seminarii, 
în cadrul cărora vînzătorii sînt 
puși să prezinte marfa, în funcție 
de client, de dorințele lui. Rezulta
tele sînt îmbucurătoare și ne gîn- 
dim la extinderea unor forme mai 
simple, menite să ridice gradul de 
competență al lucrătorilor din ma
gazin. Părerea mea e că preocupă
rile pentru perfecționarea cadrelor 
la locul de muncă dau rezultate 
dintre cele mai bune.într-adevăr, desăvîrșirea în meserie nu se poate face nicăieri mai bine decît în mijlocul colectivului în care îți desfășori zilnic activitatea, în funcție de propriile cunoștințe și aptitudini, în raport cu necesitățile muncii. Dar...
O instruire anacronica...Baza competenței în meserie o constituie pregătirea de specialitate făcută în școală. în comerț mai există însă un număr nat de cadre care nu au bază. Prin eforturile lor și lectivului, mulți dintre aceștia au reușit să devină buni vînzători. La raionul de stofe bărbătești al magazinului universal din Pitești am urmărit însă cît de greu se descurca vînzătoarea MARIA TUDOR. Cum i-au fost îndrumați pașii în cei patru ani de cînd lucrează ?

— Nu am o calificare pentru a 
vinde un anumit fel de marfă — ne-a spus tov. Tudor — deoarece 
am fost trecută, înainte de a-mi în
suși cunoștințele necesare, cînd la 
un raion, cînd la altul, cînd la un 
magazin, cînd la altul.Este clar ce rezultate poate să dea un asemenea soi de calificare. Lucrurile devin și mai complicate atunci cînd este vorba de unități cu articole tehnice. în centrul orașului Mangalia se află un magazin cu articole electrotehnice. Tot ce vrei găsești aici — de la becuri pînă la mașini de scris și frigidere. în acest magazin nu se află însă nici un om cu pregătire de specialitate.— Cum explicați cumpărătorilor caracteristicile și sistemele de funcționare ale acestor aparate ?

— Cum ne pricepem ! — răspunde tov. ELENA LIVEZEANU, cea mai bună vînzătoare din magazin. Singura instruire a felului 
„cum se umblă“ cu aceste aparate 
se face la I.C.R.M. Constanța, cînd 
le ridicăm din depozit. Un specia
list ne arată cum se pun în func
țiune ! Avem însă experiență...

însem- această ale co-

Uniunii Sovietice la Bucu- membri ai ambasadei.
★seara s-a înapoiat în Ca-Marți pitală delegația Consiliului General A.R.L.U.S., condusă de Ion Mo- raru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, membru în Biroul Consiliului General A.R.L.U.S., care, la invitația Asociației de prietenie sovieto-ro- mâne, a făcut o vizită în Uniunea Sovietică și a participat la manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 23 August. (Agerpres)

FOTBALEchipa Știința Cluj a sosit luni In orașul austriac Wiener Neustadt (situat la 45 kilometri de capitală) pentru a intilni astăzi echipa locală In primul meci contînd pentru „Cupa Cupelor". Fotbaliștii clujeni au efectuat marți un intens antrenament pe stadionul care va găzdui âceastă partidă, așteptată cu viu interes de spectatorii austrieci.

Marți au luat sfîrșit în Capitală lucrările celui de-al XX-lea Congres Internațional Jubiliar al Apimondiei. Participanții la a- ceastă importantă reuniune internațională au dezbătut timp de șase zile rezultatele în cercetarea și practica apicolă, preocupări actuale în lume în domeniul creșterii albinelor.La ultima ședință plenară, prof. V. Harnaj, în numele Comitetului național de organizare, a mulțumit pentru participarea largă a cercetătorilor și apicultorilor practicieni care au reprezentat numeroase țări ale lumii și pentru aportul adus la buna desfășurare a lucrărilor Congresului.Dr. Silvestro Cannamela, secretarul general al Apimondiei, a dat apoi citire unei telegrame adresate de participanții la Congres președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer.în continuare a avut loc adunarea generală a Federației internaționale a asociațiilor de apiculturii — Apimondia.
★Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România a oferit, marți seara, în parcul Palatului de la Snagov o recepție în cinstea participanților la cel de-al XX- lea Congres Internațional Jubiliar al Apimondiei.Au luat parte Gheorghe Apostol, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gogu Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri; miniștri, conducători ai unor instituții centrale și obștești.Au participat șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.în timpul recepției s-au rostit toasturi. Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.(Agerpres)

comerțul socialist (■■)
Oricît de mare ar fi experiența și oricît de receptiv s-ar dovedi o- mul la „chichițele“ unui produs, ele nu pot înlocui calificarea de specialitate. Situații asemănătoare se pot întîlni și în alte orașe ale țării. Ele vorbesc despre insuficienta preocupare a organizațiilor comerciale locale și a Ministerului Comerțului Interior de a forma mai rapid destule cadre pregătite pe specific de marfă.în gradul de competență a vînzătorului din comerț se înmănunchează toate rezultatele eforturilor depuse pentru calificare și ridicarea calificării, rodul muncii educative duse de colective în virtutea unui singur scop — buna deservire a cetățeanului. Amabilitatea, solicitudinea, zîmbetul, ținuta, cadrul modern al magazinului, nu pot nici compensa și nici înlocui competenta profesională. Ea se cîștigă învățînd continuu, căutînd neîncetat formele cele mai potrivite specificului muncii și unității, promovînd tot ce e avansat în tehnica prezentării și servirii mărfurilor.

Cheia — instruirea 
și educareaToți lucrătorii din comerț cu care am stat de vorbă au subliniat necesitatea revizuirii și îmbunătățirii actualului sistem de școlarizare și ridicare la un nivel mai înalt a muncii educative duse în școli, în cadrul cursurilor de calificare și specializare, precum și în colectivele din unități.în problema pregătirii cadrelor am solicitat părerea tov. MARIA STOIAN — director adjunct al Direcției personal și învățămînt din Ministerul Comerțului Interior care, la întrebările noastre, ne-a furnizat, în scris, un material de aproape cinci pagini. Sîntem informați astfel că M.C.I. dispune de 13

cupa nimeni de pregătirea lor, de
oarece vînzătorii sînt solicitați de 
cumpărători în tot timpul progra
mului de lucru.Direcția personal și învățămînt a luat în ultimul timp o serie de măsuri pentru îmbogățirea tematicii în învățămîntul profesional. Au fost introduse în programă materii care corespund noilor necesități ale comerțului, s-a extins studiul limbilor străine. De asemenea, în afara obiectelor de cultură generală, o mare atenție se acordă materiilor de specialitate : mer- ceologia, organizarea și tehnica comerțului, matematicile comerciale, evidența operativă și altele.Aceste obiecte de învățămînt lărgesc orizontul profesional al viitorului lucrător în comerț, dar credem că ele sînt insuficiente și unilaterale, tinzînd în special spre formarea unor vînzători-funcțio- nari și nu a unor vînzători cu largi cunoștințe, care să-i ajute nemijlocit în dialogul zilnic cu cumpărătorul. Cît se învață despre normele unei deserviri civilizate, despre conduita față de cumpărători ? Și ce loc își găsește în programa de învățămînt preocuparea pentru educarea gustului ? în seama cui este lăsată această latură atît de importantă a pregătirii de specialitate a vînzătorului modern ?
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de elevi. De asemenea, sînt organizate — îndeosebi pentru meseriile neșcolarizabăe : vitrinieri, vîn- zători de mobilă, instalatori de firme luminoase etc. — cursuri de calificare de scurtă durată, precum și cursuri de specializare, cu și fără scoatere din producție, pentru bucătari, barmani, vînză- tori de aparate electronice și articole electromecanice etc.Am fi dorit o discuție mal amplă asupra organizării procesului de învățămînt. Dar în locul discuției la obiect sîntem nevoiți să facem cîteva comentarii pe baza a- firmațălor dactilografiate. Trezește, de pădă, nedumerire faptul că meserii oare cer o pregătire de strictă specialitate și care presupun, în același timp, o grijă deosebită pentru selecționarea de cadre cu aptitudini reale (vitrinieri, vîn- zători de mobilă), fac parte încă din rîndul „meseriilor neșcolarlza- bile“. Este bine că mai mult de jumătate din timpul stabilit pregătirii elevilor din școlile profesionale a fost afectat practicii în întreprinderile comerciale. Dar, ele
vii, aflîndu-se în practică la între
prinderile și organizațiile comer
ciale în perioadele de vîrf ale ac
tivității acestora, nu se poate o-

Declarațiile unor participanți străini 
la Congresul Jubiliar Apimondia

în legătură cu istoricul și țelurile 
„Apimondiei“, cu preocupările ac
tuale ale acestei organizații interna
ționale ne-am adresat d-lui L. R. J. 
Ridder van Rappard, Decan al 
membrilor de onoare ai Apimon
diei, care ne-a declarat :„Creșterea albinelor este o ocupație străveche a oamenilor. în- cepînd din secolul trecut, dar mai ales în secolul nostru, apicultorii au simțit nevoia unei colaborări tot mai strînse. Primul Congres Internațional de Apicultură s-a desfășurat la Bruxelles în 1897. La primele congrese care au avut loc au fost reuniți un număr mic de participanți, în marea lor majoritate din țările Europei. Cea mai numeroasă gaților și gistrat la Apimondiei rești. La care a avut loc la Praga, în 1963, am susținut cu căldură candidatura României ca gazdă a Congresului Jubiliar. Apreciez buna organizare a lucrărilor congresului, căldura și prietenia cu care sîntem înconjurați în țara d-voastră.în România sint condiții dintre cele mai bune pentru propășirea ramurii apicole. Am fost impresionat clnd am auzit că in țara dumneavoastră, apicultura este o ramură rentabilă. Vă invidiem pentru condițiile create apicultorilor din țara dumneavoastră.Răspunzînd la întrebarea privind preocupările actuale ale Apimondiei, d-1 Rappard ne-a declarat : „Țelul Apimondiei este studiul apiculturii, precum și înțelegerea și apropierea apicultorilor. Eu sînt doctor in drept și sînt un adept al înțelegerii cît mai depline între sa- vanți și amatori ai apiculturii, din toate țările lumii, în scopul unirii eforturilor și al întăririi colaborării. După cum președinte al Apimondiei a fost ales prof, depus eforturi pentru a asigura succesul acestui congres, ce cunoaște o amploare și organizare greu de egalatAm fost și anul trecut în moașa dumneavoastră țară, făcut excursii în Carpați, Delta nării și. la Mamaia, care m-au în- cîntat, Bucureștiul este un oraș frumos, cu oameni amabili".Numeroși alți participanți la 
Congresul Apimondiei ne-au rela
tat, de asemenea, impresiile lor.

participare a dele- invitaților s-a tnre- prezentul Congres al care are loc la Bucu- congresul precedent

este cunoscut,V. Harnaj, care a demne de laudă
fru- am Du-

— Am călătorit prin multe orașe ale Europei, ne-a declarat prof, 
dr. V. S. Polțev, șeful laboratoru
lui de microbiologie a insectelor 
de pe lingă Institutul de biologie 
al secției siberiene a Academiei 
de științe a U.R.S.S. La București am venit pentru prima dată. Prietenii români au manifestat multă căldură și atenție față de delegația noastră. Apreciez eforturile organizatorilor congresului, care au reușit să creeze condiții minunate de lucru tuturor participanților. O impresie deosebită mi-a produs vizita la Combinatul apicol. Expoziția este instructivă nu numai pentru apicultorii amatori, ci și pentru specialiști. Consider că larga participare internațională la Congresul Jubiliar al Apimondiei reprezintă o contribuție la întărirea păcii, prieteniei și încrederii reciproce între popoare.Am venit pentru prima dată în România în anul 1962. Acum pot spune că în cei 3 ani care au trecut de atunci poporul român a făcut pași de giganți înainte în toate sectoarele, ne-a declarat dr.

S. Cannamela (Italia), secretar ge
neral al Apimondiei. Eu cred că a- ceastâ evoluție deosebit de rapidă, care se datorește muncii entuziaste a poporului român, este și un rezultat al dezvoltării multilaterale a relațiilor de colaborare, comerciale, culturale etc. cu toate țărăe lumii. Doresc ca această colaborare internațională, care s-a manifestat cu putere și la Congresul Apimondiei, să continue și să se lărgească neîncetat. Ca italian, urez din toată inima ca relațiile dintre România și Italia să se dezvolte și mai mult.Mă simt foarte bine în orașul București, unde am remarcat că se construiește mult, într-un stil arhitectonic optimist și luminos, unde există mari zone verzi, pe care pot sa le invidieze alte metropole ale lumii.

Dr. Mc. Gregor, șef adjunct al 
secției de Apicultură din Ministe
rul Agriculturii al Statelor Unite, 
a spus :— Mă aflu pentru prima dată în România, unde am participat și la simpozionul care a precedat congresul. Am fost și la demonstrația sărbătorească de la 23 August care m-a impresionat foarte mult, chiar dacă nu i-am înțeles perfect semnificațiile. Am avut convorbiri Interesante cu cercetătorii români de la Stațiunea centrală pentru apicultură și sericicultură de la Băneasa. Ml-au plăcut foarte mult cercetările apicole efectuate cu a- jutorul izotopilor radioactivi, produși cu un echipament tehnic admirabil și bine folosit. Consider valoroase studiile făcute pentru cunoașterea albinei carpatine care este o rasă pură, cu însușiri perioare.în Statele Unite s-a urmărit tivitatea albinelor îndeosebiplantele de cîmp. în regiunile calde și uscate din vestul țării s-a studiat posibilitatea de polenizare a culturilor de lucernă cu ajutorul albinelor sălbatice. Exemplele pe care le-am dat din realizările cercetătorilor români și americani a- rată necesitatea întăririi colaborării între țări și în domeniul apiculturii.

SU-ac- la

în timpul vizitei care a avut loc 
la Expoziția apicolă și la Tîrgul 
expoziției de la Băneasa, d-l Ray
mond Bornée, președintele Uniunii 
asociațiilor apicole din Franța, ne-a 
declarat : „Nicăieri în lume nu s-a realizat un lucru atît de bun pentru apicultori. Am mai fost în România și am văzut combinatul a- picol în diferite stadii de construcție. Ca unul care am colindat Europa tn lung și lat, pot afirma cu certitudine că nicăieri n-a existat o expoziție de apicultură mai frumoasă. Aceasta este realitatea și nu simpla dorință de a flata pe prietenii români. Pentru arhitectonica construcțiilor moderne realizate aici și pentru estetica lor ti felicit călduros pe arhitecții români. Ceea ce au realizat ei este magnific"Am avut bucuria de a participa, între altele, și la excursia organizată pe Valea Prahovei, care este o adevărată splendoare — ne-a 
declarat dl P. Haccour, apicultor din Maroc. Ca și pe ceilalți delegați, ne-a impresionat ospitalitatea poporului român. Am admirat marea demonstrație August, care ne-a lăsat de neuitat. Am adus cu mare număr de filme duce în țara mea o ] imaginea frumuseților României.

de la 23 impresii . mine un pentru a parte din

PRIN LENINGRADUL DE AZI
(Urmare din pag. I-a)

Tov. Nikitin Evgheni, ca
sierul magazinului, ne rela
tează cîteva amănunte pri
vind această Inițiativă, 
după care adaugă : „Merge 
bine magazinul, muncitorii 
sint dornici să citească, 
să-și îmbogățească cunoș
tințele, spunea el. Iar in 
fiecare secție din șantierele 
„Baltiiski" librăria își are 
standul ei, din care nu lip
sesc ultimele noutăți“.

LA OBSERVATORUL 
PULKOVO

tn mica noastră plim
bare prin Leningrad, ne o- 
prim cîteva clipe și la 
cunoscutul observator as
tronomic de la Pulkovo. 
Tov. Kiseliova, astronom, 
ne ajută să cunoaștem ctte 
ceva despre aparatele din 
jur și despre... tainele lu
mii cerești. — „Ultimele 
noutdfi ?" Interlocutoarea 
noastră vorbește de ob
servațiile făcute In ultimii 
patru ani asupra planetei 
Marte, lată circa 300 de 
fotografii. Pentru a ușura 
observațiile cercetătorilor, 
strălucirea plăcilor foto
grafice a fost atenuată cu 
ajutorul unor filtre de ge
latină. „Este o metodă 
nouă — explică interlocu
toarea noastră — care ne

dă putința să observăm cu 
mai mare precizie mișca
rea astrului“. Fotografiile 
sint răspindite in prezent 
la diferite institute și ob
servatoare astronomice. 
„Alte noutății“. Tov. Ki
seliova ne vorbește despre 
insta/afia astronomică in 
pregătire, cu ajutorul că
reia se va studia coroana 
solară. Diametrul obiecti
vului noului coronograf va 
avea 55 cm și va fi așezat 
la Kislovodsk, In Caucaz. 
la 2 300 m deasupra nive
lului mării. Va fi incă o 
contribuție a științei so
vietice la cercetarea astru
lui solar.

100 DE APARTAMENTE 
PE ZICu tov. Liubaș. directo
rul Institutului „Lenpro- 
iect“, am făcut o scurtă 
excursie... pe hartă la 
noile șantiere pentru con
strucția de locuințe. Lenin- 
grădenii primesc In folo
sință 100 de apartamente 
pe zi. O nouă podoabă a o- 
rașului, „Teatrul tinărului 
spectator“, a fost predat 
pionierilor. Este o clădire 
construită din material 
plastic și aluminiu. Am vi
zitat șantierul unei case 
experimentale tn raionul 
„Moscova". Constructorii

Ieningrădeni sint cunos- 
cuti ptin perseverenta in 
descoperirea unor metode 
originale de construcție. 
Aci se folosește metoda 
așa-numită „prin ridicarea 
acoperită" Construcția nu 
incepe cu pereții, tn locul 
lor, pe temelie, se 
coloane de beton 
apoi platforma 
etaj -, pe această 
se înaltă alte 
ș.a.m.d. Pereții 
ulterior. Inginerul L. Reiz, 
autorul acestui proiect, de
monstrează că noua meto
dă aduce mari economii 
bănești, pe lingă econo
mia de timp.

Trecem pe la combinatul 
de construcții de case „O- 
buhov". La punctul de 
comandă al întreprinde
rii ne intlmpină ingine
rul E. T. Părută. Răsu
cind un buton, ei pune tn 
funcțiune un televizor și pe 
ecran apare interiorul pri
mei hale. Conștiincios, o- 
chiul televizorului se apro
pie de obiectiv și surprinde 
o casă in plină fabricare. 
Operațiile se desfășoară 
pe bandă. Instalații auto
mate încarcă ramele cu o 
cantitate de beton cfntări- 
tă matematic. Banda alu
necă mai departe purtlnd 
pereții spre cuptoare, apoi 
pe macarale electrice, 
unde sint spălati sub du-

ridică 
armat, 

primului 
platformă 

coloane 
se ridică

șuri și dichisiți. La capătul 
benzii autocamioane cu 
platforme ii încarcă unui 
după altul. Acesta este 
unul din cele șase combi
nate de construcții de case 
din oraș și, vizitindu-l. t(i 
poți da mai bine 
ce la Leningrad 
toresc In fiecare 
..novoselia" *).

ECRANELE IN

seama de 
se sărbă- 
zi o sulă

ȘCOALĂ
In curind, sutele de 

școli leningrădene Iși vor 
redeschide porțile. Anul 
acesta, aproape tn toate 
școlile medii ale orașului, 
Incepind incă de la pri
mele lecții, iși va face apa
riția ecranul albastru al 
televizorului. Prin televi
zoare se vor transmite lec
ții practice de fizică, bio
logie șl alte discipline. 
Transmisiile experimentale 
au șl fost încheiate cu 
succes, cu a/utorul colabo
ratorilor Institutului „Her
fen“ -, prin intermediul te
levizorului vor fi transmi
se, de asemenea, lecții de 
literatură și de istorie, iar 
elevii, urmărind ecranul, 
vor putea cunoaște multe 
din locurile Istorice ale 
orașului Revoluției — Le
ningrad.

*) „novoselia" — inaugu
rarea unei locuințe.



BE EE S YE HOTARE

PARIS. Marș de protest împotriva politicii agresive a S.U.A. în Vietnam

* * e n q Evoluția 
crizei politiceATENA 31 (Agerpres).— Palatul regal a anunțat în mod oficial convocarea pentru miercuri seara a unei reuniuni a Consiliului de coroană care va dezbate problema găsirii unei soluții actualei crize politice din Grecia. A.F.P. consideră că reuniunea ar fi destinată să permită actualului guvern să cîștige timp în speranța că vor putea fi atrași în grupul Tsirimokos-Novas noi deputați ai Uniunii de centru.
Lucrările 
comitetului celor 18

VIETNAM

Cum Iși procură forțele patriotice muniții americane...

OPERAȚIA DE LA AVANPOSTUL AN HOA
SAIGON 31 (Agerpres). — Noi lupte între forțele patriotice și trupele americano-saigoneze au fost semnalate în ultimele 24 de ore.Marți dimineața, un batalion al forțelor patriotice a pătruns prin surprindere în avanpostul ameri

can An Hoa, situat la aproximativ 16 kilometri de orașul Quang Ngai. Garnizoana militară aflată în 
avanpost a fost nevoită să se 
retragă, lăsînd pe teren numeroși 
morți și răniți. După-amiază, trupe aeropurtate americane și saigoneze au fost lansate în postul întărit An Hoa, dar, spre surprinderea lor, n-au mai găsit nici un ostaș al forțelor de eliberare. Agenția Associated Press apreciază că forțele 
patriotice au pătruns în localitate 
pentru a captura arme și muniții.Tot marți după-amiază, un con
voi de trupe guvernamentale a 
fost surprins într-o ambuscadă la 
aproximativ 225 kilometri de Sai
gon, suferind pierderi apreciabile. Totodată, între detașamentele guvernamentale din sudul provinciei An Xuyen și unități patriotice au avut loc lupte care s-au soldat cu moartea a 15 ostași ai F.E.N.

HANOI 31 (Agerpres). — La 31 august agenția de presă nord-viet- nameză V.N.A. a dat publicității o declarație prin care respinge afirmația făcută la 27 august de secretarul de stat american, Dean Rusk, potrivit căreia pe teritoriu] Vietnamului de sud ar exista o divizie a armatei populare a R. D. Vietnam. „Este o invenție a Statelor Unite pentru a abate atenția o- piniei publice care protestează față de sosirea masivă a unor noi trupe americane în Vietnamul de sud“, adaugă agenția V.N.A.

Coreea de sud

Porțile universităților 
rămin zăvoriteSEUL 31 (Agerpres). — Represaliile întreprinse de guvernul sud- coreean împotriva persoanelor care cer anularea așa-numitului tratat japono—sud-coreean se intensifică. 
Un număr de 90 dintre studenții 
arestați pentru participarea la re
centele demonstrații vor fi deferiți 
tribunalelor sub „acuzația de crimă de incitare la rebeliune“. Poliția l-a arestat o dată cu studenții pe profesorul Chung Suk-Hai de la Universitatea Yonsei. Universitățile 
continuă să rămină închise, sub 
paza unor puternice formațiuni de 
militari sau polițiști.

GENEVA 31 (Agerpres). — în ședința de marți a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare a luat cuvîntul delegatul Uniunii Sovietice, Semion Țarapkin, care și-a exprimat părerea că puterile occidentale nu sînt dispuse să discute în prezent problemele dezarmării generale și totale, insistînd asupra discutării cu prioritate doar a cîtorva propuneri de dezarmare limitată. Delegatul sovietic a criticat proiectul american al unui „tratat de interzicere a diseminării armelor nucleare“ prezentat recent în cadrul comitetului, relevînd că el nu exclude crearea „forțelor nucleare ale N.A.T.O.“ care oferă R.F.G. accesul spre arma nucleară. Această poziție a Occidentului, a spus vorbitorul, nu reprezintă și nu poate reprezenta o bază pentru realizarea unui a- cord în această problemă.Delegatul S.U.A., William Foster, a repetat poziția țării sale șl a apărat proiectul american.

NOTE

între Marte și Cupidon

încheierea tratativelor
sovieto-egipteneMOSCOVA 31 (Agerpres). — La 31 august s-au încheiat la Moscova tratativele sovieto-egiptene, la care au participat Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Anastas Mikoian și alți conducători sovietici și președintele R.A.U., Gamal Adbel Nasser. în aceeași zi, la Kremlin a avut loc un miting al prieteniei sovieto-arabe.Luînd cuvîntul, Anastas Mikoian a subliniat că prietenia sovieto- egipteană „și-a demonstrat viabilitatea în perioada încercărilor grele pentru poporul egiptean și se consolidează în prezent și mai mult în cadrul unei largi colaborări economice și culturale între U.R.S.S. și R.A.U.“. în continuare, A. Mikoian a relevat acțiunile pe care R.A.U. și alte state independente din Asia și Africa le întreprind în cadrul luptei pentru pace și libertatea popoarelor, împotriva politicii de agresiune, a exploatării feudale și capitaliste.Referindu-se la problema vietnameză, Anastas Mikoian a spus : „Singura bază pentru reglementarea problemei vietnameze este îndeplinirea riguroasă a acordurilor de la Geneva din 1954, încetarea bombardamentelor asupra R. D. Vietnam, evacuarea tuturor forțelor armate ale S.U.A. și ale aliați- lor lor din Vietnamul de sud. Poporului vietnamez trebuie să i se acorde posibilitatea de a-și hotărî singur soarta“.în încheierea cuvîntării sale, Anastas Mikoian a relevat că pozițiile U.R.S.S. și R.A.U. „în toate problemele cele mai importante ale contemporaneității sînt apropiate sau coincid. Sîntem complet satis- făcuți de starea relațiilor noastre cu R.A.U.“.

în cuvîntarea sa, Gamal Abdel Nasser a consacrat o parte însemnată analizării prefacerilor sociale care au loc în R.A.U., relevînd rezultatele pe care le-a avut naționalizarea industriei grele și mijlocii, a comerțului exterior și a transporturilor, reîmpărțirea pămîntului între țărani, organizarea de cooperative, înfăptuirea învățămîntului gratuit și ințroducerea asigurărilor sociale etc.Președintele Nasser a arătat că deși țelurile luptei maselor din R.A.U. nu au fost încă înfăptuite, totuși „poporul a și început să dispună de soarta sa și să-și construiască în mod liber viitorul, biruind toate obstacolele din calea sa“. Președintele a subliniat că poporul egiptean „s-a aflat în avangarda acelor popoare care au chemat la promovarea unei politici de Reangajare, care au întreprins cele mai sincere eforturi în lupta împotriva pericolului unor noi războaie, chiar întîmplătoare“.„Astăzi, poporul nostru știe că condamnarea de către el a agresiunii căreia îi este supus Vietnamul nu este pe placul unor cercuri din Washington, a declarat președintele Nasser, dar poporul nostru își ridică și mai tare glasul, se străduiește ca, împreună cu celelalte popoare iubitoare de pace, să pună în mișcare pe arena internațională forțe cît mai mari cu putință pentru a înlătura agresiunea“.în încheiere, președintele Nasser a vorbit despre continua dezvoltare a relațiilor de prietenie sovieto- egiptene.
★Seara, Prezidiul Sovietului Suprem și guvernul sovietic au oferit o recepție în cinstea președintelui Gamal Abdel Nasser.
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SCURTE ȘTIRI
NEW YORK. La sediul O.N.U. au luat sfîrșit convorbirile dintre secretarul general, U Thant, și generalul Robert Nemmo (Australia), șeful observatorilor militari, ai O.N.U. în India și Pakistan. Pînă în prezent nu au fost anunțate oficial rezultatele întrevederilor în legătură cu măsurile care trebuie a- doptate pentru atenuarea încordării semnalate în ultimele săptă- mîni în Cașmir.
WASHINGTON. Agenția U.P.Î. relatează că la Casa Albă a avut loc ieri o întrevedere între fostul președinte Eisenhower și Lyndon Johnson. Ei au discutat probleme legate de situația din Vietnam și de iminenta grevei oțelarilor. De asemenea, relatează agenția, au fost abordate problemele Americii Latine și ale N.A.T.O.

GAZE Șl NAPALM 
IN ANGOLA

Potrivit agenției de Informații 
forțelor patriotice din Angola,a _

trupele coloniale portugheze au 
folosit tn mal multe rinduri, tn 
cursul lunii iulie, tn regiunea 
Dembos, gaze toxice tn luptele cu 
patriotil, provoctnd intoxicații unui 
mare număr de țărani. Agenția in
formează, de asemenea, că avioa
ne portugheze au lansat bombe cu 
napalm, care au provocat incendii 
de mari proporții tn satele Mpaia, 
Luflco, Lukossa șl Mfezi.

LONDRA. Primul ministru al 
Basutolandului, Leabua Jonathan, 
a sosit la Londra pentru convor
biri cu membri ai guvernului 
britanic asupra perspectivelor 
proclamării independenței acestui 
teritoriu. Primul ministru a de-

DOLARUL Șl LIRA l'NTlMPINĂ DIFICULTĂȚI
CU 
al

Constatări ale raportului anual 
al Fondului Monetar Internațional

Cu prilejul aniversării a 20 

de ani de la proclamarea 
independentei

Mitingul de la HanoiHANOI 31 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la proclamarea independenței, în capitala R. D. Vietnam a avut loc marți un miting la care a luat cuvîntul primul ministru al R. D. Vietnam, Fam Van Dong. Vorbitorul a subliniat hotărîrea nestrămutată a poporului vietnamez de a lupta împotriva agresorilor americani, pentru apărarea patriei, pentru eliberarea Vietnamului de sud, pentru reunificarea țării. Referindu-se la realizările remarcabile obținute de R. D. Vietnam în construirea socialismului, Fam Van Dong a spus că aceste succese stîrnesc entuziasmul poporului din Vietnamul de sud și-l însuflețesc la lupta eroică împotriva agresorilor americani.La miting a participat Ho Și Min, președintele Republicii Democrate Vietnam.

Niciodată săgeata lui Cupidon 
nu a nimerit atitea inimi dintr-o 
dată ca in seara de 25 august. 
Ordinul potrivit căruia toți tinerii 
americani intre 19 și 26 de ani care se căsătoresc după data de 26 august vor fi obligați să pres
teze serviciul militar ca și tinerii 
necăsătorit! (ceea ce in împreju
rările actuale Înseamnă perspec
tiva de a ii trimiși in Vietnam), 
urma să-l servească pe Marte, 
zeul războiului -, dar tinerii au pre
ferat să se „sacrifice“ pe altarul 
lui Amor.

Se pare că autoritățile prevă- 
zuseră această reacție, deoarece 
semnarea decretului respectiv a 
fost anunțată după orele 17. cind... 
se Închid oficiile de stare civilă. 
Si totuși mai rămînea o portiță de 
scăpare — diferentele de fuse 
orare. Cind la Washington este 
ora 17. ia Chicago acele ceasor
nicelor arată ora 16. la Denver — 
15. iar in California — 14. Deci, 
cursă Infrigutală pentru a ajunge 
acolo unde nu e Încă ora 17. !n- 
tr-o jumătate de ord, in fata ofi
ciilor de stare civilă din orașele 
„mai timpurii" s-au format cozi 
interminabile de... însurăței. Multi

tineri veniseră cu mamele de 
mină, care păreau mai grăbite de- 
cit miresele.

Recordul căsătoriilor... la minut 
l-a Înregistrat statul Nevada, unde 
nu este nevoie, ca tn alte state, 
de un certificat de sănătate și de 
un termen de verificare a actelor, 
ci numai de mire, mireasă și... 
cinci dolari, tn orașul Las Vegas, 
pină cind orologiul a bătut miezul 
nopții, s-au oticiat 1000 de căsă
torii. Funcționarii nu-și amintesc 
de o zi mai aglomerată. La un sin
gur oficiu s-au efectuat 100 de că
sătorii in trei ore.

Tilcul agitației este lesne de în
țeles. Acum doi ani erau recrutați 6 000 de tineri pe lună. Luna a- 
ceasta cifra a fost de 17 000. Luna 
viitoare ea se va ridica la 27 000, 
iar In octombrie — la 33 600. !n 
această perspectivă, episodul de la 25 august constituie un simptom 
care oglindește atitudinea a tot 
mai multi tineri americani fată de 
războiul din Vietnam. Ei vor să 
trăiască, nu să piară departe de 
tară pentru o cauză dezonorantă 
— agresiunea Împotriva unui po
por dornic de libertate.

A. SOCEC

PIAȚAîntr-un raport anual al Fondului Monetar Internațional (F.M.I.), care urmează să fie prezentat la Conferința anuală de la 27 septembrie, se arată că expansiunea 
economică în țările industrializate 
s-a încetinit în cursul anului tre
cut. în ciuda unei anumite creșteri a economiei în Statele Unite și Canada, precum și a unei activități mai intense în Germania occidentală, ritmul de dezvoltare economică în alte țări industrializate importante din Occident a înregistrat o scădere.Referindu-se la situația financiară a țărilor membre ale organizației, raportul arată că 

anul 1964 se caracterizează 
prin înrăutățirea continuă a 
balanței de plăți externe bri
tanice și prin existența unui 
deficit în balanța Statelor Uni
te. în același timp se constată un surplus în balanța de plăți a țărilor Pieței comune. „Din această cauză, precizează raportul, perspectivele economice de la sfîrșitul anului trecut a- par mult mai nesigure“. A-

MONETARAceastă constatare pare să fie valabilă și pentru primele opt luni ale acestui an, deoarece 
sistemul monetar internațional 
continuă să fie amenințat de 
instabilitate. în timp ce lichiditatea monetară internațională scade continuu, F.M.I. face 
față cu greu dificultăților din 
ce în ce mai mari pe care le 
întîmpină pe piața monetară 
internațională dolarul și lira 
sterlină.

Paragrafe

■ în capitala Senegalului s-a 
" deschis luni un seminar 
tema „Planificarea ca mijloc 
dezvoltării economice în țările a- 
fricane". La seminar, organizat de 
Institutul african de dezvoltare, 
participă specialiști din mai multe 
țări africane. Concluziile semina
rului vor fi supuse guvernelor ță
rilor africane interesate.n Directorul Băncii R. F. Ger- “ mane și președintele Consiliului de administrație a Băncii de reconstrucție din R.F.G., Hermann Abs, a încheiat luni o călătorie de 9 zile în Brazilia. A- ceastă vizită a avut scopul de a sonda posibilitățile efectuării de investiții de capitaluri vest-ger- mane și vest-europene.

contra citricelor

vină Independentă in cursul anu
lui viitor, dar că în calea unei a- 
semenea evoluții au intervenit 
în ultima vreme „unele obsta
cole".

Televiziunea dominicană a transmis 
luni seara o emisiune neobișnuită. în 
fata camerelor de luat vederi, gene
ralul Imbert Barreras, președintele 
juntei militaro-civile de dreapta, a 
semnat demisia guvernului său. El a 
ținut însă să precizeze că tofi miniș
trii, cu excepția sa, vor continua să-și 
păstreze posturile „pînă la intrarea 
în funcțiune a unui guvern provizo
riu*. Astfel s-a consumat încă un ca
pitol al istoriei recente, presărată de 
numeroase frămîntări și sacrificii, a 
poporului dominican.

Cînd la 7 mai la Santo Domingo 
s-a anunfat constituirea așa-zisului 
„guvern de reconciliere națională’, 
condus de Barreras, observatorii din 
capitala dominicană au relevat că 
acesta era, de fapt, o creație a am
basadei Statelor Unite. Atunci situația 
era critică pentru forjele infervenfio- 
niste nord-americane. Guvernul con
stitutionalist, format după răscoala de 
la 24 aprilie, și avînd în frunte pe 
colonelul Francisco Caamano, se 
bucura de sprijin în rîndurile maselor 
largi. Ele salutau programul acestuia 
de revenire la constifufia din 1963, 
adoptată în timpul mandatului pre
ședintelui Juan Bosch. Alcătuite din 
partide și pături de cele mai diferite 
tendinfe politice, forțele constituțio- 
naliste erau unite prinfr-un singur 
(el : acela ca poporul dominican să 
aibă dreptul și libertatea să-și hotă
rască singur soarta.

Care erau însă scopurile urmărite 
prin crearea juntei lui Barreras ? 
„Generalul Imbert — scrie ziarul „Le 
Monde” — a fost ales de Statele 
Unite să conducă o juntă al cărei 
obiectiv mărturisit este de a duce la 
eșec guvernul lui Francisco Caamano”. 
„Dar — continuă „Le Monde” — 
Imbert Barreras nu a reușit de fel să 
se facă popular. El este prea vizibil 
legat de oligarhia dominicană care 
a preluat moștenirea fostului dictator 
Trujillo și nu a făcut nimic pentru a 
lichida ceea ce a constituit forfa 
reală a dictatorului : armata și politia 
sa”. în ce privește metodele folosite 
pentru „cîștigarea popularității” fap
tele vorbesc de la sine. Presa a re

latat la timpul respectiv despre ares
tările, torturile și asasinatele la care 
s-au dedat imbertiștii.

Pe plan extern, cele aproape cinci 
luni de guvernare a juntei imbertiste 
și sprijinul necamuflat ce i-a fost 
acordat de S.U.A. au contribuit sim
țitor la înăsprirea continuă a relațiilor 
Washingtonului cu capitalele celor
lalte fări latino-americane. Cu numai 
24 de ore înaintea anunțării demisiei 
lui Barreras, secretarul de stat adjunct 
al S.U.A., Jack Vaughn, aflai înfr-o 
vizită la Santiago de Chile, s-a văzut 
obligat, oricît de neplăcut i-a fost 
aceasta, să asculte critici aspre for
mulate la adresa politicii guvernului

pînă acolo încîf au cerut forțelor 
constitufionaliste să se autodizolve. 
Dar ei au fost siliți să dea înapoi 
„datorită rezistentei insurgenților, 
strîns unifi în jurul guvernului con
stitutionalist și a repercusiunilor in
ternationale ale crizei” (agenția 
France Presse). Astfel, s-a ajuns la 
solufia de compromis, acceptată de 
guvernul constitutionalist, privind for
marea unui guvern provizoriu ce va 
avea drept principală sarcină organi
zarea de alegeri într-o perioadă de 
șase pînă la nouă luni.

Generalul Barreras s-a opus însă 
planului, în forma sa actuală. El a 
reafirmat această poziție chiar cu

COMENTARIUL ZILEI EȘECUL
„VARIANTEI BARRERAS“
nord-american în problema domini
cană din partea președintelui chilian 
Eduardo Frei. Săptămîna trecută, re
prezentanții partidelor creștin-demo- 
crate din 17 țări ale Americii Latine, 
întruniți într-o conferință în Vene
zuela, au adoptat o declarație în care 
exprimă sprijinul față de forțele con- 
stifutionaliste și cer retragerea trupe
lor interventioniste ale O.S.A. la o 
lună de la crearea guvernului pro
vizoriu.

în capitala dominicană, tratativele 
în vederea formării guvernului pro
vizoriu, potrivit planului de reconci
liere elaborat de O.S.A., s-au găsit 
în permanență în impas. Revista a- 
mericană „Newsweek" a apreciat 
acest plan ca „o încercare a Wa
shingtonului de a impune tutela tem
porară a O.S.A.” asupra Republicii 
Dominicane. Inițiatorii lui au mers

prilejul anunțării demisiei guvernului 
său. Faptul nu surprinde. Imbertiștii 
sperau și doreau să se mențină cîf 
mai mult la putere, instalarea guver
nului provizoriu și viitorul scrutin în- 
semnînd dispariția lor de pe scena 
politică dominicană. Simțind cum 
pierde terenul de sub picioare, junta 
de dreapta a recurs la o încercare 
de ultimă oră pentru a-și păstra ac
tualele poziții, tărăgănînd tratativele 
în vederea creării guvernului provi
zoriu. Pentru aceasta nu a fost nece
sară prea multă imaginație. Duminică 
și luni, militarii juntei au rupt acordul 
de încetare a focului, bombardînd 
sectorul capitalei dominicane contro
lat de forțele consfifuționalisfe. Era 
însă prea tîrziu. Junta devenise prea 
stînjenitoare pentru S.U.A. care caută 
o ieșire din actuala situație. „La pre
siunile Statelor Unite și O.S.A. —

arată agențiile Reuter și U.P.I. — pre
ședintele juntei și-a recunoscut în- 
frîngerea pe plan politic, semnînd 
declarația de demisie*. „Varianta Bar
reras”, promovată inițial de diplomația 
nord-americană pentru rezolvarea cri
zei dominicane potrivit intereselor 
Washingtonului, s-a dovedit pînă la 
urmă un eșec. Aceiași diplomafi care 
l-au instalai pe Barreras la putere 
s-au dezis de dinsul în momentul în 
care el s-a compromis definitiv. A- 
ceasta este o tactică obișnuită a di
plomației Washingtonului, bine cu
noscută nu numai pe continentul la- 
fino-american, dar și în alte părți, 
exemplul regimului de la Saigon con
stituind un „model” în această pri
vință.

Fără a se anticipa asupra evolu
țiilor viitoare ale crizei, ultimele eve
nimente de la Santo Domingo șîni 
inferpreiafe de observatori ca o do
vadă a impasului în care se găsește 
guvernul american, care se vede în 
situafia ingrată de a menține în con
tinuare tn Republica Dominicană în
semnate contingente militare pentru 
impunerea unui regim ce nu se 
bucură de fel de simpatia poporului 
dominican. In felul acesta, apar și 
mai evident în ochii opiniei publice 
latino-americane scopurile intervenției 
militare de la 24 aprilie.

Tn ce privește perspectivele des
chise prin demisia juntei lui Imbert 
Barreras, agenția Reuter arată că „ea 
ar putea face să se apropie sfîrșiful 
crizei dominicane care durează de 
peste patru luni și care a costat 2 850 
de vieți omenești”. Colonelul 
Caamano a declarat, la rîndul lui, că 
prin această demisie „pare să se 
deschidă posibilitatea instalării gu
vernului provizoriu*. Dar cu aceasta 
lupta pentru libertate a poporului do
minican nu poate fi considerată ea 
fiind încheiată. Mai rămîne un drum 
greu de străbătut pînă ce poporul 
acestei țări mici și încercate din re
giunea Mării Caraibilor se va putea 
bucura cu adevărat de o indepen
dență deplină și de roadele muncii 
sale.

C.E.E. este amenința
tă de încă o „criză” — 
a citricelor.

Tunisia, Marocul și 
Algeria, care în mod 
traditional livrează ci
frice în țările vest-eu- 
ropene, încearcă de 
mult timp să încheie 
cu Piața comună un 
acord privind vînzarea 
acestor fructe.

Dar pe lîngă țările 
amintite, și altele din 
bazinul mediteranean 
— Spania, Grecia, 
Turcia, Izraelul ți Li
banul — au devenit 
mari exportatoare de 
citrice și, bucurîndu-se 
de unele privilegii în 
baza unor acorduri, 
pot aproviziona țări 
membre ale Pieței co
mune.

Pe de altă parte 
Italia — membră a 
C.E.E. — are pre
tenția ca importurile de 
citrice din țări care 
nu sînt membre ale 
Pieței comune să 
fie impuse la taxe va
male variabile, în func
ție de prețul ofertei, 
tn acest fel, Italia spe
ră să excludă concu
rența.

In legătură cu a- 
ceasfa, presa occiden
tală amintește că, la

sfîrșitul anului trecut, 
Italia a obținut din 
partea Consiliului mi
nisterial de la Bruxel
les ca, în primul rînd, 
piața vesf-germană să 
rămînă rezervată im
porturilor de cifrice 
italiene. Numai în 
urma acestor asigurări, 
Italia a consimțit la ni
velarea prețurilor la 
cereale în cadrul 
C.E.E. Drept urmare, 
producătorii italieni au 
început să extindă cul
turile de citrice, cu in
tenția de a intensifica 
exportul lor.

Pentru a preînfîm- 
pina o ciocnire a di
feritelor interese, Co
misia C.E.E. a e- 
laborat un plan care 
mai poartă pecetea 
„secret*. După cum 
scrie „Frankfurter Rund
schau*, s-a putut afla 
totuși că planul preve
de un „acord între 
toate țările din bazi
nul mediteranean, prin 
care ele s-ar angaja 
să-și limiteze planta
țiile de citrice și, în 
nici un caz, să nu de
pășească stadiul lor ac
tual*. Planul este Insă 
în contradicție cu in
teresele specifica ale 
acestor fări. Așa, de

pildă, țările africane 
văd în creșterea pro
ducției de citrice și în 
mărirea exportului lor 
o posibilitate de a-și 
îmbunătăți situația e- 
conomică. Franța sus
ține că, potrivit Trata
tului de la Roma, Co
misia C.E.E. nu poate 
impune țărilor membre 
nici un fel de restricții 
privind Suprafețele cul
tivate și nici un fel de 
măsuri de raționaliza
re. Cercurile com
petente — adaugă 
„Frankfurter Rund
schau* — sînt de pă
rere că nu există șanse 
ca planul Comisiei să 
se bucure nici de spri
jinul celorlalte țări in
teresate.

Pentru cazul 
planul nu va 
succes, Comisia C.E.E. 
a pregătit o altă va
riantă : sporirea pînă 
în 1967 a tarifelor va
male de la 13 la sută 
— cît sînt astăzi — la 
20 la sută din valoarea 
citricelor importate. 
Potrivit presei occiden
tale, 
doar 
rilor 
tori, 
lupta
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COPENHAGA. Paul Hansen, minis
trul de finanțe al Danemarcei, șl-a 
dat demisia și a fost înlocuit de mi
nistrul economiei, Henry Gruenbaum. 
Hansen a fost supus anul trecut unor 
vii critici din partea partidelor de o- 
pozlție din cauza proiectului său pri
vind revizuirea sistemului fiscal da
nez și introducerea unor noi Impozite.

MOMBASA. Marți au început aid tratativele dintre președintele Ke- nyei, Jomo Kenyatta, primul ministru al Ugandei, Milton Obote, și președintele Tanzaniei, Julius Nyerere. Convorbirile dintre șefii de state și guverne ai celor trei state est-africane sînt consacrate problemelor economice, tn special organizării unor servicii care să includă modul de folosire în comun a șoselelor, serviciilor poștale și efectuarea de cercetări tn domeniul economiei.
Un nou proiect spațial 

,, Gemini"

NEW YORK. Specialiștii N.A.S.A. proiectează în prezent lansarea unei noi nave cosmice americane „Ge- mini-6", care ar urma să aibă la bord pe cosmonauții Walter Schir- ra și Tom Stafford. Se consideră că lansarea ar putea avea loc la sfîr- șitul lunii octombrie. Principala misiune a navei „Gemini-6" ar fi încercarea de a se realiza o întîl- nire spațială între cabina cosmo- nautilor și o rachetă de tip „Agena”.
GENEVA. Ghețarul Allalin, din a- 

propiere de localitatea Zermatt (Elve
ția), s-a deplasat brusc provocînd pră
bușirea unei uriașe cantități de ghea
ță, rocă și zăpadă asupra șantierului 
barajului din Valea Saas. Aproape 
întregul șantier, care era tn plină 
activitate, precum și dormitoarele șl 
construcțiile auxiliare au fost îngro
pate. Numărul dispăruților este apre
ciat la circa 100. Numeroase echipe 
de salvare au fost trimise la fata lo
cului și au Început operațiunile de 
degajare a construcțiilor în speranța 
de a găsi supraviețuitori. Lucrările 
sînt dificile, deoarece catastrofa s-a 
produs la o altitudine de peste 2 000 
m, transportul utilajelor necesare In- 
tirzie.

I. RIZEA

Conflictul de muncă
din Industria americană

a oțelului

Greva a fost aminată
WASHINGTON 31 (Agerpres). 

— Intr-un efort de a evita decla
rarea grevei oțelarilor, prevăzută 
pentru marți la miezul nopții, pre
ședintele Johnson s-a întîlnit luni 
cu reprezentanți ai sindicatelor și 
ai patronatului din industria de 
oțel pentru a-i determina să ajun
gă la un compromis în legătură cu 
prevederile noului contract de 
muncă. TRATATIVELE DINTRE 
PATRONAT ȘI SINDICATE AU 
EȘUAT. Președintele a anunțat că 
greva a fost amînată cu 8 zile.

G. DASCÄLU

măsura va duce 
la sporirea prețu- 
pentru consuma
tă ră a atenua 
de concurență.

La locul catastrofei. Echipe de salvate la lucru
Telefoto : Agerpres
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