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Poporul român a trăit zilele a- cestea un eveniment de o deosebită însemnătate : prin votul Marii Adunări Naționale, planul de stat pentru dezvoltarea economiei naționale pe perioada 1966—1970 a căpătat putere de lege. Prevederile cincinalului conturează cu claritate imaginea României socialiste la sfîrșitul acestui deceniu — mai puternică și mai bogată, ale cărei resurse sporite și mai bine valorificate vor asigura întregului popor un nivel de trai material și cv tur al mai ridicat.tizînd coordonatele princi- 
pr Ule politicii partidului în e- ti .^ictuală, planul se încadrează î’.i iVDirectivele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al P.C.R., în cuvîntul de închidere rostit la plenara C.C. al partidului, care a dezbătut proiectul planului cincinal „analiza ca
racteristicilor principale ale pla
nului cincinal demonstrează că 
el exprimă în mod fidel prin
cipiile fundamentale ale poli
ticii marxist-leniniste a partidu
lui nostru, asigură crearea unei 
puternice baze materiale a socie
tății, dezvoltarea armonioasă a e- 
conomiei și întregii vieți sociale a 
țării, creează condiții pentru ridi
carea procesului de construire a 
socialismului pe o treaptă superi
oară, pentru avîntul multilateral 
al patriei noastre socialiste".Elaborarea noului cincinal este rodul unei activități largi și laborioase, de a mare'complexitate, desfășurata timp de aproape un aii sub îndrumarea permanentă a conducerii de partid și de stat, •v.re a examinat sistematic mersul lucrărilor și a dat indicații concrete asupra modului de rezolvare a diferitelor probleme. La această muncă vastă au participat organele de partid și de stat, ministerele, comitetele executive ale sfaturilor populare și alte instituții centrale și locale, zeci de mii de cadre de specialiști și oameni de știință, masele largi de oameni ai muncii din întreprinderi și instituții, care au examinat minuțios condițiile și resursele economiei naționale, posibilitățile reale de dezvoltare a producției în toate domeniile, fenomenele noi intervenite în viața economică și socială. Analiza temeinică, inițiativa maselor au scos la iveală noi rezerve și resurse ale economiei, ceea ce a permis majorarea unora dintre cifrele prevăzute în Directive. Pe bună dreptate s-a apreciat că planul cincinal este opera întregului nostru partid, întregului popor, emanație a gîndirii și înțelepciunii tuturor celor ce muncesc. în aceasta și-au găsit o reflectare e- locventă aplicarea în practică a principiilor muncii colective în conducerea și planificarea economiei naționale, profundul democratism propriu orînduirii noastre. Și tocmai intensa muncă colectivă care a stat la baza elaborării planului, profunzimea cu care au fost studiate problemele conferă forță și trăinicie prevede

rilor acestuia, constituie chezășia caracterului său realist.Extrem de important este faptul că noul cincinal, valorificînd în mod critic experiența acumulată în activitatea de planificare, reprezintă o îmbunătățire calitativă a întregii activități de planificare, trecerea la o metodă superioară de conducere a economiei, corespunzător cerințelor actualei etape de dezvoltare ; esența acestei îmbunătățiri constă în aceea că-planificarea de durată nu se mai limitează, ca în trecut, la schițarea cadrului general de dezvoltare, la fixarea parametrilor finali, ci precizează sarcinile fiecărei ramuri și întreprinderi, pe întreaga perioadă de 5 ani și pe fiecare an în parte.' Aceasta va da posibilitatea ministerelor și întreprinderilor să ia din timp măsurile necesare pentru realizarea tuturor obiectivelor prevăzute și să-și organizeze munca în cele mai bune condiții.Dinamica producției, nivelele, ritmurile și proporțiile între dife

ritele ramuri, stabilite prin prevederile planului, pun în lumină, ca principală caracteristică a cincinalului, faptul că el asigură dezvoltarea armonioasă, ascendentă a economiei naționale.Temelia unei asemenea dezvoltări o constituie aplicarea neabătută a politicii marxist-leniniste a partidului nostru de industrializare socialistă, aceas.ta străbătînd ca un fir roșu planul cincinal. Experiența țării noastre, ca de altfel concluziile pe care le oferă întreaga dezvoltare a societății moderne au dovedit importanța industrializării ca principal factor al desfășurării viguroase a întregii vieți economice și sociale, ridicării nivelului de trai al poporului, asigurării independenței și suveranității naționale. Cu atît mai necesară este dezvoltarea industriei în orînduirea socialistă, numai pe această cale putîndu-se asigura abundența bunurilor ma-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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DE FIRE PIEPTĂNATE
V

IAȘI (coresp. „Scînteii”). — 
La lași se află în plină construc
ție o nouă filafwă de bumbac 
pentru fire pieptănate. Paralel 
cu construcția, se montează și 
utilajele necesare sectoarelor de 
fabricație. După terminarea mon
tajului, în prima zonă de 1 000 
tone capacitate, mașinile au și 
fost încărcate cu materie pri
mă, pornindu-se astfel procesul 
de fabricație. La 1 iulie, filato
rii ieșeni au obținut primele 
cantități de fire pieptănate des
tinate țesăturilor fine.

în continuare, constructorii și 
monforii lucrează intens la ce
lelalte zone de fabricație. în 
final, noua filatură ieșeană va 
avea o capacitate anuală de 
4 000 tone de fire pieptănate.

După cinci luni — 
la întreaga 
capacitate proiectatăBRAȘOV (coresp. „Scînteii'). — în luna februarie a.c., la Uzina chimico-metalurgică din Copșa Mică a început să producă o nouă instalație de prelucrare continuă a minereurilor concentrate plumbo-zincoase. Cu toate că de la elaborarea primei șarje de zinc și plumb nu au trecut decît cinci luni, instalația lucrează la capacitatea prevăzută în proiect. în primul semestru al anului, noua instalație a produs peste plan însemnate cantități de zinc și plumb, contribuind astfel la depășirea producției globale și marfă a uzinei cu aproape 20 milioane lei.Atingerea capacității de producție proiectată la noua instalație se datorește, printre altele, pregătirii temeinice, din vreme, a cadrelor de muncitori, tehnicieni și ingineri, organizării bune a lucrului pe schimburi și echipe, efectuării unor intervenții și revizii de bună calitate.

Stagiul studențesc 
'dd

Prof. univ. ing. Gheorghe BUZDUGANmembru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România
Zilele acestea, un însemnat număr de stu- denți își încep stagiul de practică din acest an — în fabrici și uzine, pe șantiere de construcții, în agricultură și diferite instituții e- conomice și social-cul- turale — parte integrantă a procesului instructiv-educativ din șc'oala ’ superioară. Formarea inginerilor ca și a altor specialiști este de neconceput fără o asemenea confruntare cu problematica majoră a viitoarei lor profesiuni. Cursurile și seminariile asigură studenților pregătirea teoretică, lucrările de laborator — înțelegerea diferitelor fenomene fizice, cunoașterea mașinilor și aparatelor. Stagiile de practică le oferă posibilitatea unei legături aprofundate, firești a studiului teoretic cu problemele concrete ale producției și cu viața din întreprinderile și instituțiile unde vor munci după încheierea studiilor.Dată fiind importanța sa în ansamblul pregătirii tinerilor specialiști, practica în producție a studenților se află în centrul atenției Ministerului învă- țămîntului și altor ministere, instituțiilor de învățămînt superior, marilor unități economice. Pe baza experienței acumulate, în ultimul timp au fost a- duse o serie de îmbunătățiri privitoare la eșalonarea în timp a practicii, conținutul,

îndrumarea și controlul acesteia, s-au stabilit mai precis îndatoririle și drepturile studenților. în actuala lor programare — în- cepînd cu anul II de studii în vacanțele de vară și după cel de-al 9-lea semestru de cursuri în vacanța de iarnă — stagiile de practică nu mai prelungesc durata școlarității. Totodată se a- sigură studenților și o perioadă corespunzătoare de vacanță.■Cu cîteva luni înainte, Ministerul învăță- mîntului a organizat consfătuiri pe ramuri •— învățămînt tehnic, agricol și economic — cu larga participare a forurilor de resort,

pentru a găsi noi căi de generalizare a experienței pozitive și a căuta soluții de remediere, a deficiențelor. Sintetizînd părerile exprimate în aceste consfătuiri, s-au transmis recomandări care subliniază principalele momente ale practicii în producție și răspunderea diferițiior factori care concură la buna ei desfășurare, făcîn- du-se, totodată, unele noi precizări. Astfel, printre alte măsuri, spre a evita aglomerarea în uzine a unui număr prea mare de studenți, într-un interval anumit de timp,

Sîmbătă seara a sosit la București delegația Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste care va participa la consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia.Din delegație fac parte L. I. Brejnev, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, conducătorul delegației, A. N. Kosî- ghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A. A. Gro- mîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., mareșalul Uniunii Sovietice R. I. Malinovski, ministrul apărării al U.R.S.S., K. V. Rusakov, prim adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.U.S.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, membrii delegației au fost salutați de tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului . Central al Partidului Comunist Român, Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Paul Ni- culescu-Mizil, membru al Comite

tului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., general de armată Leontin Sălăjan, ministrul forțelor armate, Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., Teodor Marinescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Moscova.Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul U.R.S.S. la București, care face parte din delegație, membrii ambasadei sovietice, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în țara noastră.Numeroși bucureșteni aflațl pe aeroport au salutat cu căldură pe membrii delegației sovietice. Pionieri le-au oferit flori.
★In aceeași zi a sosit la București mareșalul Uniunii Sovietice A. A. Greciko, comandant suprem al forțelor armate unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Pe aeroport a fost întîmpinat de general de armată Leontin Sălăjan, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România.(Agerpres)
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Un grup de studenți de la I.S.E. din Capitală în prima zi de practică la F.R.B.

NOI NAVE
PE DRUMUL

APELOR

nu-i poate
Paul STAHL

Cu ani în urmă, stăteam 
pe unul din dealurile ce măr
ginesc satele de pe valea 
Izei, în Maramureș. Era săr
bătoare. Priveam așezările cu 
casele și bisericile tradiționa
le, în care priceperea mește
rilor lemnari a dat naștere 
uneia din cele mai frumoase 
arfe în lemn românești ; pe 
uliți erau adunați oameni îm- 
brăcați în haine de sărbătoa
re, viu colorate, ce păstrau 
noblețea și eleganța veșmin
telor antice ; aveam impresia 
că mă aflu într-o lume de 
basm.

Coborînd în sat, basmul se 
estompează și prezentul se 
face puternic simțit. Nu de
parte, se aude șuieratul tre
nului ; autobuzele și camioa
nele trec pe uliți ; în zilele 
de lucru hainele devin pes
trițe, amestecîndu-se cu cele 
cumpărate la oraș. Imaginea 
trecutului patriarhal, care de 
departe îți apare în haine de 
sărbătoare, dispare. Viața mo
dernă învinge aci, ca prefu-

tindeni, și n 
opri înaintarea.

Rînd pe rînd, 
al popoarelor se 
menii vor să 
bine. Industria este stăpîna 
zilelor noastre. O dată cu iz- 
bînda ei dispar durerile tre
cutului, dar și unele aspecte 
pe care am vrea să le mai 
vedem, așa cum dorim ca bu
nicii să nu moară niciodată. 
Meșterii tradiționali, cei care 
întocmiseră altădată obiectele 
vieții de toate zilele, se împu
ținează și pier, și o dată cu 
ei, meșteșugul lor.

Sîntem în situația fericită 
în care avem însă sub ochii 
noștri, vii, un mare număr de 
tradiții. Mulți din specialiștii 
de peste hotare declară cu 
invidie că sîntem „un paradis 
etnografic". Dar un paradis 
etnografic în care omul își 
pune straiele înflorite dumini
că și a doua zi, în salopetă, 
se duce să lucreze în uzine 
înzestrate cu cele mai mo
derne aparate născocite de 
mintea omenească.

Ce vom face ? Răspunsul la 
această întrebare este și ceea 
ce m-a îndemnat să scriu rîn- 
durile de față. Studierea și 
înregistrarea culturii populare 
tradiționale, materiale ori spi
rituale, stă în atenția noastră.

Sîntem pe cale de îmbogățire 
rapidă și substanțială a rețe
lei noastre de muzee cu ca
racter etnografic ca și a co
lecțiilor celor existente. Stăm 
pe loc de frunte în lume prin 
muzeele noastre în aer liber ; 
avem cîteva unități frumoase 
și pregătim altele noi. Gîndul 
folosirii portului popular în 
manifestațiile culturale, gînd

care se impusese de mai 
multă vreme, și-a găsit astăzi 
forme de organizare ce an
grenează întreaga țară ; con
cursurile de arfă plastică, de 
dans, de muzică, implică fo
losirea costumelor. Dacă ade
sea, mai ales în sate, carac
terul autentic este respectat, 
la orașe sîntem siliți să ve
dem și „stilizări" lipsite de 
gust. Sub pretextul evitării 
„etnografizării" costumelor și 
pentru a le transforma în 
„costume scenice", se ajun
ge la exagerări. Dacă portul 
popular este frumos așa cum 
este, dacă fiecare piesă esle 
o creație cu caractere proprii, 
care nu se repetă, dacă el re
prezintă într-adevăr experien
ța secolelor, de ce trebuie 
neapărat să-l modificăm ? La 
ce duce „scenizarea” exage
rată poate vedea oricine.

Unele echipe de dans evo
luează îmbrăcate în imitații 
de costume, cu motive îm
prumutate, ce formează un 
port pe care nu-l găsești ni
căieri în țară. încă mai stri-

dent mi se pare faptul că 
dansatoarele sînt puse să în
calțe pantofi cu tocuri înalte. 
De ce oare să nu comandăm 
costumele direct la meșteră 
țărani care le lucrează încă ? 
Și de ce în costumul unor e- 
chipe care intenționează să 
exprime lucruri tradiționale, 
ne-am feri să folosim încăl
țăminte tradițională ? Opinci
le, potrivite cu restul portului, 
au constituit încălțămintea o- 
bișnuită din trecut pentru 
popoarele Europei, iar folo
sirea lor în ansamblurile fol
clorice este curentă, în toate 
părțile.

Vorbind despre achizițio
narea costumelor de la meș
teri țărani, ne gîndim că pu
tem și trebuie să încercăm 
încă ceva, și cît mai repede : 
este vorba de menținerea, a- 
colo unde se poate, a pro
ducției meșteșugarilor care 
lucrează întocmai după ve
chile tradiții și vechile mo
dele, eventual chiar să reîn-

(Continuare în pag. II-a)

La Constanța se ri
dică un nou edificiu 
destinat ocrotirii să
nătății oamenilor 
muncii: spitalul cu
1 000 de locuri. Con
struit pe Bulevardul 
Tomis, una din arte
rele principale ale o- 
rașului, acest. spital 
va asigura asistența 
medicală operativă 
întregii zone a orașu
lui Constanța. Lucră
rile de construcție 
sînt mult avansate 
față de grafic. Amă
nunte în legătură cu 
acest important o- 
biectiv am aflat de la 
tov. Gheorghe Con- 
stantinescu, șeful 
șantierului.

■ Proiectantul a con
ceput acest edificiu 
de mari proporții in 
forma unui Y, ceea ce 
asigură ca majorita
tea încăperilor să fie 
orientate spre sud. în 
felul acesta camerele 
au luminozitate și 
soare în cea mai mare 
parte a zilei. Cele
2 700 încăperi, înăl
țate pe' 10 nivele, au 
o suprafață utilă de 
41 000 metri pătrați și un volum de 104 000 
metri cubi. Spitalul 
va avea secții de in
terne, chirurgie, pe
diatrie, oncologie, ob
stetrică și ginecologie, 
terapie intensivă, 
precum și numeroase 
servicii, printre care 
radiologie, farmacie, 
laborator etc.

Majoritatea came
relor au cite 1—2 pa
turi 
grup 
La 
s-au 
două 
săli de așteptare pen
tru vizitatori. O nou
tate : în camere vor 
funcționa instalații 
de semnalizare optică 
și acustică. în sălile 
operatorii vor fi in
stalații de televiziune

avînd fiecare 
sanitar separat, 
fiecare nivel 
prevăzut cite 

săli de mese și

prin care — din alte 
încăperi — persona
lul medical să poată 
urmări efectuarea in
tervențiilor chirurgi
cale.

Alături de spital 
s-a construit o poli
clinică modernă de 

. mare capacitate, care 
va putea acorda 
nual peste 600 000 
consultații.

Spitalul se află 
stadiu de finisaj.

GALAȚI (coresp. 
„Scînteii"). Șan
tierul naval din 
Galați a livrat be
neficiarilor două 
noi nave: un car
gou de mărfuri 
generale de 4 500 
tone pentru flota 
noastră maritimă 
.comercială și 
cargou de 3 400 
tone pentru trans
portat cherestea 
destinată- exportu
lui. Ambele nave 
au fost livrate cu 
30 de zile mai de
vreme.Mihai VASILE coresp. „Scînteii

® Să înceteze agresiunea 
americană în Vietnam!

® 0 vizită utilă 
intereselor colaborării 
internaționale

© Metamorfoză kenyană

LARGA MIȘCARE 
REVENDICATIVĂ ÎN GRECIA

/WM NOULUI
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PAGINA 2 SCINTEIA
EsnnaaKra

metehne
iDacă am vrea imagine sugestivă petrecute în viața principal ar trebui să-1 ocupe noile locuințe, proprietate personală a sătenilor. Se clădește într-un ritm intens. Cineva remarca, pe bună dreptate, că este greu de ținut evidența caselor noi sau a celor în construcție chiar într-un singur raion, dar încă într-o întreagă regiune. Cooperativizarea agriculturii a creat populației de la sate premise pentru asigurarea unei vieți mai bune, civilizate. De aceea, cu atît mai nejustificate apar o seamă de anomalii pe care le întîmpină, uneori, cei care doresc să-și procure materiale pentru construcția unei case.Din discuțiile purtate cu cetățenii în cîteva sate ale regiunii Argeș a rezultat că aceste dificultăți în aprovizionarea cu unele materiale de construcții se explică prin sistemul de lucru defectuos practicat de cooperația de consum. La Mărunței, vicepreședintele cooperativei de producție ne spune că de,trei ani și-a construit casă nouă, dar nu reușește să-și instaleze ferestre pentru că nu se găsesc. Un funcționar din Băcă- lești și-a irosit odihnă umblînd tru a-și procura le. Alți cetățeni și-au instalat la le lipsesc ușile, fără acoperiș din lipsă de căpriori.Oprim i ’ pentru a chestiunii.Lucrurile s-a relatat, torii unuia Mihăiești Slatina. Fiindcă una cerem noi de la uniunile cooperației, pe baza solicitărilor din teren, și alta primim.în situații similare se află și depozitele cooperației din Drăgănești Olt și din alte localități. Investigațiile ulterioare pe care le-am făcut la întreprinderea comercială interraională Slatina U.R.C.C., cît și la unități similare din alte locuri, conduc spre cîteva constatări certe. Prima : în alcătuirea planului de aprovizionare domnește hazardul. Se procedează cam așa: uniunea regională a cooperației de consum trimite uniunilor raionale niște cifre orientative. Acestea, la rîndul lor, oricît s-ar da peste cap să încropească ceva, în final, trebuie să „cadă“ neapărat pe cifrele date ; că aceste cifre au sau nu o bază reală interesează mai puțin. Dovadă : necesarul de sortimente cerut de cetățeni, așa cum confirmă și lucrătorii depozitelor vizitate, nu este acoperit decît în mică măsură. La Slatina ni se dau și alte exemple semnificative. în loc de țiglă „cu simplu fals“ se aduce țiglă „cu dublu fals“ care stă în depozite și bineînțeles se deteriorează; în loc de var se aduce sare etc. în final, e drept că planul valoric de aprovizionare se realizează, dar ce folos dacă pe sortimente rămîne descoperit. în trimestrul I depozitul din Drăgănești Olt, de pildă, nu a obținut nici 20 la sută din sortimentele solicitate.A doua constatare se referă la alegerea furnizorilor și la respectarea de către aceștia a graficului de livrare. Se încheie uneori contracte cu furnizori care oferă ce produc ei, nu ceea ce solicită clienții face că restiere și cele

să întocmim o a schimbărilor satelor, un loc

tot concediul de pe drumuri pen- diferite materia- ne-au vorbit că case ferestre, dar Multe case sîntaici intra șirul exemplelor, în însăși fondulîntocmai cum vistaune confirmă și lucră- din depozite, cel din aparținînd U.R.C.C.

cooperativelor. Așa se unele întreprinderi fo- din regiune, printre care din Brezoi și Băbeni,

au livrat cooperației de consum material lemnos la alte dimensiuni decît cele solicitate.Mari din nerespecțarea graficului livrare, livrează U.R.C.C. mașini la baza de producție la gară. Din aceleași motive fabrica de cărămidă din Drăgănești Olt nu aprovizionează ritmic depozitul din Mi- hăiești. Unii furnizori, și din păcate în număr destul de mare (întreprinderile de industrie locală din Drăgășani, Istria, Babadag, Costești, Slatina, fabrica de ciment din Turda), livrează comenzile de regulă către sfîrșitul trimestrului, pe cînd alții își „uită" complet de obligații.Ne interesăm și de un alt aspect important: cum este asigurată calitatea produselor ? Iată ce se constată. I.R.I.L. Cîmpulung a trimis unităților cooperației din Slatina un vagon de var care, neîndeplinind condițiile de calitate, a trebuit să se întoarcă înapoi la furnizor. Sînt produse ce prezintă defecțiuni ascunse, pe care cetățenii le observă abia după ce le-au cumpărat.O altă observație se referă la repartizarea depozitelor pe teritoriul regiunii, care nu este în toate cazurile judicios făcută. Zone destul de mari rămîn neacoperite.Pentru ușurarea aprovizionării satelor am reținut, în problema care ne interesează, cîteva propuneri. Cooperativele de consum din comune să întocmească tabele cu comenzi de produse pe care să le înainteze depozitelor, iar acestea să expedieze cetățenilor, cu mijloace de transport. proprii, materialele solicitate. De asemenea, gestionarii depozitelor să aducă la cunoștința sătenilor, operativ, prin intermediul cooperativelor de consum, stocul de produse de care dispun. Ar fi cazul ca, pe viitor, să se renunțe la unele practici arbitrare, pe care ni le semnalează conducătorul întreprinderii comerciale interraionale Slatina. Este vorba, de pildă, de obligarea cetățenilor ca pentru procurarea unor materiale (tablă galvanizată, cherestea etc.) să îndeplinească anumite condiții: să aibă fondul social cel mai mare sau să contracteze anumite produse.Am adus cele de mai sus la cunoștința conducerii Argeș. Iată părerile tov. Ion Ol- teanu, vicepreședintele „într-adevăr, în sistemul de aprovizionare a satelor persistă deficiente ce ne aparțin și împotriva cărora trebuie să adoptăm măsuri eficiente pentru a le înlătura. Aș vrea să arăt totuși că în privința alcătuirii planului de materiale deficientele pornesc și de la forurile care ne tutelează. Centro- coopul nu ține întotdeauna seama de necesarul întocmit și propus de noi. La cherestea, bile, manele, var, cahle de teracotă, ca să dau doar cîteva exemple, cifrele propuse de noi sînt mult diminuate, fapt ce se repercutează negativ pe întreaga rețea, pînă la depozite. Se impune, într-o altă ordine de idei, o mai strînsă colaborare între organele comerțului de stat și ale cooperației de consum. Spun aceasta, deoarece anumite materiale care la noi apar ca deficitare, prisosesc în depozitele organizațiilor comerciale. Și în privința furnizorilor, îndeosebi a celor care nu sînt din regiunea noastră, ar trebui să ne ajute mai substanțial Centro-

încurcături se produc și de I.R.I.L, Cîmpulung nu la timp varul către Slatina fiindcă nu are pentru a-1 transporta de

U.R.C.C.uniunii.

Meșteri și tradiții populare
(Urmare din pag. I)

viem meșteșugul unora încă în viață, 
dar care nu mai lucrează. Cîțiva ini
moși colaboratori ai Uniunii Artiști
lor Plastici au comandat unor meșteri 
țărani obiecte așa cum le lucrează 
obișnuit și le-au adus la oraș ; pen
tru prima oară obiecte țărănești 
autentice se găsesc de vînzare 
într-un stand la Muzeul Satu
lui. Succesul lui este dovada ne
cesității lui. De ce să nu urmărim 
sistematic ca cele mai valoroase cen
tre de meșteri olari, lemnari, țesători, 
pietrari să aibă asigurată desfacerea 
în orașe ? Fără îndoială că oalele 
(sau alte produse) își vor pierde cu 
vremea publicul cel mare, și oamenii 
vor folosi fot mai des produsele in
dustriale. Imaginea familiară chiar și 
la „moșii" din acest an de la Bucu
rești a cumpărătorilor luînd deodată 
zeci de căni, străchini, ulcioare, se 
va șterge ; dar dorința celor care ies 
din case umile și intră în blocuri sau 
în case noi, de a avea pentru flori 
un vas de lut viu împodobit, nu va 
dispărea. Să încercăm dar organiza
rea științifică a acestei acțiuni, prin- 
zînd în cadrul ei tot ce este mai fru
mos.

în locul covoarelor zise „națio
nale", adaptări (iar adaptări I) ale ar
fei populare, putem lua cele mai 
strălucite din scoarțele noastre și să 
le reproducem aidoma, cu motivele 
ți culorile lor stinse, odihnitoare, atît 
de deosebite de culorile aprinse și 
obositoare pe care le vedem încă 
în magazine. De ce, dacă organizăm 
olarii dintr-un sat în cooperativă să 
le trimitem modele închipuite la 
București ? Să îi lăsăm să lucreze așa 
cum știu ei, sau, dacă le trimitem 
modele, să le arătăm piesele luate 
cu decenii în urmă chiar din satul 
lor, de la bunicii lor, care erau a- 
proape de izvoarele locale, Să apă
răm valorile autentice de falsificare

șt degradare ; fofi eîți cred în acest 
lucru trebuie să-și spună deschis pă
rerea împotriva prostului gust și a 
mahalagizării artei țărănești. în viafa 
noastră de azi și de mîine să stăruie 
numai frumosul autentic.

Nu strică să vorbim despre o ini
țiativă a Consiliului Muzeelor, a că
rei realizare trebuie grăbită. Se ho- 
tărîse ca unul sau două exemplare 
din cele mai interesante case tradi
ționale ale fiecărui raion să fie păs
trate pe loc, devenind un mic mu
zeu. Poate că azi ele par unora ba
nale, peste pufină vreme însă vor 
deveni prețioase piese de muzeu, de 
neînlocuit, a căror vedere va aminti 
celor tineri de viafa moșilor și stră
moșilor lor.

Treceam de curînd prin regiunea 
Țiclenilor, unde în numai cîțiva ani 
s-a dezvoltat o extraordinară indus
trie petrolieră. Tocmai acolo se aPă 
poate și cele mai interesante case cu 
etaj, în întregime din lemn, din toată 
Oltenia. Nu se poate oare, încă și 
acum, ca cele 2—3 exemplare ră
mase în picioare să fie păstrate? Și 
acest exemplu este unul din multe. 
Tocmai contrastul dintre tradiție și 
nou le ridică valoarea. în condițiile 
dezvoltării internaționale a turismu
lui, atîf de profitabil pentru cine îl 
practică, fiecare monument de artă, 
fiecare muzeu, este un punct de a- 
tracfie și o sursă de cîșfig. Avem o 
lege pentru protecfia monumentelor 
istorice, dar ea este veche și insufi
cient de operantă ; să o reactuali
zăm și să trecem în regim de monu
mente istorice modestele construcții 
țărănești care merită. Evidenta siste
matică alcătuită de curînd de Direc
ția Monumentelor Istorice ne dă po
sibilitatea să o facem.

Pentru toate 
însă inițiativa 
nevoie de mai 
tea celor care 
acest lucru.

*
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Grija pentru operativita
te trebuie să (ie întotdeau
na dublată de o exigență 
deosebită față de conținu
tul răspunsurilor întocmite 
pe marginea scrisorilor. Fa
tă de anii trecuți, acum se 
pune un accent mai mare pe 
aplicarea în practică a mă-

Am urmărit îndeaproa
pe, la Sfatul popular al o- 
rașului București, o mare 
parte din scrisorile ajunse 
la Secția de gospodărie 
comunală care, prin însăși 
natura sarcinilor ce-i revin,

Lacul Roșu la picioarele Suhardului
Foto : V. Hossu

parcurgînd un a- 
drum, au ajuns 
aproape o lună 

Deci exact atunci 
mod normal, ele 
să fie rezolvate, 
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Dar înfr-o
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cu o
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L DEAKIcoresp. „Scînteii

cu 
martie a. c. 

s-a adresat 
gospodărie 

fiind 
răspuns

Trasee turistice

coopul pentru a-i determina să-și respecte obligațiile contractuale.Cu diverse prilejuri, precum și recent, la plenara C.C. al P.C.R., conducerea de partid a recomandat cooperației de consum și celei meșteșugărești să îmbunătățească deservirea populației în - cele mai diverse ramuri. în acest sens, în domeniul aprovizionării țăranilor cooperatori cu materiale de construcție — unde în prezent, după cum se vede, persistă serioase neajunsuri— organizațiile cooperației de consum au datoria să-și îmbunătățească simțitor stilul de muncă în ceea, ce privește promptitudinea, urmărirea cu strictețe a aprovizionării pentru ca populația din localitățile rurale să găsească produsele pe care le solicită.
GH. CÎRSTEA coresp. „Scîntell

IAȘI (coresp. „Scînteii"). 
— In noul cartier de locu
ințe Socola-Nicolina din 
Iași s-a terminat recent 
construcția unui modern 
centru stomatologic. Aces
tuia i se face în momentul 
de față echiparea cu utilaje 
de specialitate și dotarea 
cu mobilier.

La îmbunătățirea asisten
ței stomatologice pentru 
populația orașului Iași va 
contribui și amenajarea ca
binetelor stomatologice în 
cadrul celor două policli
nici aflate în construcție.

In localul actualei poli
clinici orășenești se va or
ganiza activitatea unor noi 
clinici stomatologice 
profil de ambulatoriu. Pe bulevardul Magheru din Capitald

cEeeva mm
DESPRE VIRSTE

însemnătatea deosebită a 
rezolvării scrisorilor adresa
te de oamenii muncii sfa
tului popular, ca și orică
rei alte instituții nu mai 
trebuie demonstrată. Scri
sorile reprezintă și un in
strument de lucru, la care 
activișiii sfatului popular a- 
pelează în mod permanent 
dacă vor ca munca lor să 
dea rezultate bune, să răs
pundă efectiv cerinfelor ce
tățenilor. In ce măsură este 
folosit acesf instrument la 
Sfatul popular al orașului 
București ?

e mai scurt 
decît cel drept?

Pentru ca o scrisoare 
să-și atingă flota, să 
termine soluționarea 
blemei sau a cazului 
care îl relatează, un cuvînf 
greu de spus, uneori chiar 
hofărîfor, îl are... însuși au
torul ei.

Dinfr-o situație statistică 
întocmită la Sfatul popular 
al orașului București rezul
tă că mai bine de trei 
sferturi din scrisorile pri
mite în primele trei luni 
ale acestui an au ajuns aici 
pe un drum ocolit, prin in
termediul diferitelor organe 
și institufii centrale,

curgînd un circuit compli
cat în mod inutil. La biroul 
de sesizări al sfatului popu
lar am văzut zeci de scri
sori care, 
semenea 
aici după 
de zile, 
cînd, în 
trebuiau 
munca 
bia începea.
lună, multe din asemenea 
sesizări își pierd actualita
tea, iar munca de rezolva
te se transformă nu de pu- 
fine ori într-un act pur for
mal. Unii cetăfeni ocolesc 
sfatul popular fără nici un 
motiv, ci doar din prejude
cata că, adresîndu-se unor 
foruri cît mai „înalte", pro
blemele „se rezolvă mai 
repede". Este însă adevă
rat, în același timp, și fap
tul că un număr de sesi
zări n-au găsit la sfatul 
popular ecoul așteptat.

particulare 
la măsuri generale

este obligată să menjină 
fot timpul un contact sfrîns 
cu oamenii, să fie recepti
vă și să valorifice cu ma
ximum de grijă părerile și 
propunerile lor.

Rezolvarea lor nu 
poare limita doar la 
punsul ce trebuie să fie dat 
cetățeanului în cadrul u- 
nui anumit termen. In acesf 
domeniu, cazurile aparent 
particulare sesizate de ce- 
făjeni își găsesc cea mai 
bună rezolvare abia atunci 
cînd se iau măsuri cu ca
racter mai general, în ve
derea înlăturării cauzelor 
care ar putea da naștere la 
alte sesizări.

Pe baza scrisorilor primi
te, seefia de gospodărie 
comunală a inifiat o serie 
de acțiuni importante. în
tre altele, s-au înființat și 
prelungit o serie de trasee 
spre noile cartiere ale ora
șului ; în mai multe zone 
industriale s-a trecut la de
calarea programului de lu
cru al întreprinderilor pen
tru evitarea supraaglomeră
rii în orele de vîrf pe 
unele linii de tramvaie și 
troleibuze etc.

Sînt însă și sesizări care 
se rezolvă cu întîrziere 
în luna 
cetățean 
fiei de 
munală, 
de un
I.C.A.B. la una din sesiză
rile sale anterioare. Secția 
de gospodărie comunală a 
trimis sesizarea respectivă 
tot la I.C.A.B. cerînd să i 
se comunice situația pînă 
la data de 7 aprilie. Con- 
sfatîndu-se apoi că I.C.A.B. 
nu a respectat termenul, la 
27 aprilie se 
nu se 
scrisorii, fixîndu-se 
dată : 4 mai a.c. La 
petrecut lucrurile 
scrisoare în care era vorba 
de mai multe probleme de 
mare însemnătate pentru 
cartierul Berceni. Se poate 
combate oare tărăgăneala 
prin astfel de concesii 
amînări ?

Cînd apostilele 
rămîn literă

surilor de rezolvare a se
sizărilor încă din faza efec
tuării cercetărilor respective. 
Totuși, nu se poate spune 
că s-au închis toate „por
tițele" rezolvării superficiale, 
formale a scrisorilor, lată un 
exemplu. Anul trecut, pe la 
începutul lunii decembrie, 
Gheorghe Curcă, muncitor 
la uzinele „Semănătoarea" 
relata înfr-o scrisoare că 
str. ledului din raionul 16 
Februarie a devenit' im
practicabilă. în cîteva zile 
scrisoarea a fost pur și sim
plu „acoperită" cu diferite 
indicafii și apostile, potri
vit cărora problema tre
buia analizată împreună cu 
Sfatul popular al raionului 
16 Februarie pentru a găsi 
modalitățile adecvate de 
solufionare a ei. Din păca
te, toate apostilele au ră
mas literă moartă, astfel că, 
după aproape o jumătate 
de an, petijionarului i s-a 
trimis un răspuns prin care 
este sfătuit să se adreseze 
Sfatului popular al raionu
lui 16 Februarie !

Tot spre sfîrșitul anului 
trecut un deputat semnala 
că pe Splaiul Independen
tei, în apropiere de podul 
Grozăvești, din cauza unui 
gard și a unei fundații de 
befon așezate pe partea 
carosabilă a străzii, circula
ția este stînjenită. Și în 
acest caz apostilele au ră
mas literă moartă.

După cum se observă și 
din exemplele de mai sus, 
la asemenea situații se a- 
junge foarte ușor dacă se
sizările sînt pasate unități
lor în 
controla 
colo cu 
atitudine 
festărilor

Pentru 
neajunsuri, 
zelor periodice pe care 
Comitetul executiv al Sfa
tului popular al orașului 
București le face asupra 
metodelor de rezolvare a 
scrisorilor primite de la 
cetăfeni, ar trebui scoasă în 
evidenfă și generalizată ex
periența pozitivă dobîndi- 
tă, subliniindu-se și lipsu
rile constatate în scopul 
de a le înțelege cauzele 
și de a le lichida. Proce- 
dînd astfel, comitetul exe
cutiv va reuși, fără îndoială, 
să asigure răspunsuri mai 
operative, eficace solici- 
tanților, care, și pe această 
cale, își manifestă interesul 
lor crescînd și iau efectiv 
parte la bunul mers al tre
burilor obștești.

Dumitru TÎRCOB

Valentina RADUcercetător principal la Institutul de psihologie
într-o scrisoare primită în urma însemnărilor mele, publicate la această rubrică, despre „atributele feminității* sînt întrebată despre raportul dintre feminitate și vîrstă : „Există, în viata femeii, praguri dureroase, procese de resemnare care fin de vîrstă, de trecerea anilor. De ce oare vîrsta este, pentru femei, un subiect atît de tulburător ?"Cititoarea nu ne spune vîrsta, dar se întrevede că ea însăși a trecut sau trece printr-un asemenea proces. Asemenea „praguri* există, într-adevăr, (ele e- xistă, aș spune, nu nuna1' înviața femeii, ci și a bărbatuluîț„și s»înt adosea însoțite de părerea de rău pe care o simte fiecare atunci cînd trece de la „anii vîrstei de aur — ca să folosesc metafora cititoarei noastre — la cei ai vîrstei de argint”.Trecînd de anii tinereții, multe femei caută ca cest lucru să nu se

varea și valorificarea resurselor noi oferite din plin de fiecare perioadă a vieții.Sedimentarea, o dată cu trecerea de la adolescență la maturitate, a unor sentimente mai adinei și mai verificate, conturarea unor responsabilități sociale temeinice, manifestarea capacităților creație, conținu

acestea nu ajunge 
,,de la centru" ; este 
mult suflet și din par- 
pot să ajute direct

Meleagurile mure
șene, bogate în locuri 
turistice de o mare 
frumusețe, atrag în 
fiecare an tot mai 
mulți vizitatori din 
țară și de peste ho
tare. Pitorescul mun
ților și văilor, nume
roasele stațiuni bal
neare și locuri de 
agrement, printre 
care: Sovata, Bor- 
sec, Tușnad, Lacul 
Roșu, și-au cîștigat 
un binemeritat re
nume.

Un ghid turistic, e- 
ditat recent, prezintă 
cele rriai importante 
centre.de interes tu
ristic. Să începem cu 
orașul'1’. Tg. Mureș, 
centru economic, cul
tural și administrativ 
al regiunii. In jurul

lui au fost create sau 
reamenajate nume
roase puncte de re
creație și agrement. 
Printre acestea se 
numără platoul Cor- 
nești, cu parcul zoo
logic, baza nautică de 
pe Mureș, cu posibi
lități de canotaj, băi
le cu ape sărate Sîn- 
giorgiu de Mureș, 
unde se pot face băi 
calde și reci sau cu 
nămol mineral.

Mulți excursioniști 
poposesc la cabana 

■ Brădet, reamenajată 
in acest an, care este 
situată la o altitudi
ne de 987 m pe pla
toul Hoților, în mun
ții Harghita. Oaspeții 
cabanei au posibili
tatea să facă excursii 
la stațiunea Harghi-

ta (cota 1 350 m),
bogată în izvoare 
de apă minerală, la 
Ciuc, unde se află 
trei stațiuni balneare 
locale — Jigodin, Sîn- 
timbru, Pucioasa — 
cunoscute și prin ape1 
minerale cu efecte 
curative, la băile 
morod și Chirui 
raionul Odorhei.

Și Hăghimașul 
așteaptă drumeții 
condiții mai bune 
în trecut. Aici 
fost marcate peste 20 
poteci și drumuri] de 
munte — semnele 
îndrumînd drumeții 
de la Lacul Roșu și 
Cheile Bicazului la 
Bicăjel, Lapoș sau 
spre locuri mai puțin 
cunoscute de pe vîr- 
ful Licaș sau Piatra

Vithos și la 
Singuratică.

Am vizitat 
din cele 10
turistice administrate 

întreprinderile 
locale care, 
aprecierilor, 
să cazeze în 
peste 50 000

de 
balneare 
potrivit 
urmează 
acest an
turiști. Toate dispun 
de bufete bine ame
najate sau de restau
rante. Ca urmare a 
lucrărilor de moder
nizare (introducerea 
apei și curentului e- 
lectric, dotarea cu 
mobilier nou) și la 
cabana turistică Mă- 
dăraș-Harghita se 
creează condiții opti
me de cazare. Prin
tre cabanele moder
nizate în acest an se 
află și cabana Tivoli

de la Sovata, așezată 
în cel mai frumos 
punct al stațiunii.

Pe valea Mureșu
lui, oriunde cobori 
din tren întilnești 
locuri pitorești. Pen
tru a le face accesi
bile turiștilor care 
folosesc corturi pen
tru odihnă în timpul 
nopții, s-au amenajat 
campinguri la Lacul 
Roșu, Tușnad-Băi, 
muntele Bucin etc. 
De reținut că drumu
rile autoforestiere 
construite în 
vele Harghita, 
man și altele 
nesc mult cunoaște
rea frumuseților a- 
cestor meleaguri.

serve sau, în orice caz, să atenueze efectele vizibile ale vîrstei. Totul e firesc, dacă nu s-ar adăuga adesea o neliniște crescîndă și un sentiment de adîncă nefericire. Parcă se caută ascunderea unui defect intim și jenant. Dar este oare vîrsta un astfel de defect ? „Filozofia' vîrstei, ale cărei rădăcini se găsesc în educația primită anterior, filozofie pe care o are fiecare femeie, cred că joacă aici un rol foarte important. în definitiv, încercările de „depășire* a vîrstei înapoi (ca și cele observabile la fetele foarte tinere, care se „maturizează* în mod voit) nu au alt scop decît acela de a contura, în ochii celor din jur și prin aceasta în proprii ochi, o persoană de o anumită vîrsta, care ar fi, din diferite motive, mai a- greată decît cea reală. Dar există și limite dincolo de care asemenea încercări au un efect contrar. Atitudinile, îmbrăcămintea, ținuta generală de cochetărie și zburdălnicie, care fac farmecul fetelor și tinerelor femei, apar ridicule și chiar penibile a- tunci cînd sînt adoptate de o femeie care a cam trecut de vîrsta tinereții, tot așa cum adoptarea u- nor poze de „femeie interesantă". cînd copilăria e încă aproape, știrbește din frumusețea naturală a unei tinere.Semnul înțelepciunii ? A-ți înțelege vîrsta 1 A o înțelege și a o accepta cu tot ceea ce o caracterizează la un moment dat. Asta nu înseamnă nici renunțarea la frumusețe și nici diminuarea atributelor feminității, care tin, cînd sînt autentice, de feminitatea interioară, de acea gingășie, sensibilitate, căldură de care vorbeam altădată. înțelegerea vîrstei înseamnă. înainte de toate, luciditate în fata acestui fenomen firesc și putința de a-1 stăpîni în mod inteligent. înseamnă culti-

asigu. chilibru psihologic pensabil în menținerea creșterea fericirii personale.Desigur, sînt oameni care văd în tinerețe o sursă de frivolitate. „Trăiește-ți tinerețea" — zic ei cu o optică inversă. Și dacă sînt femei care cochetează prea mult cu vîrsta, a- ceasta este cred, în mare măsură, și urmarea unor mentalități, a unor concepții vechi, care limi-G‘ tează aprecierea femeii la atribute pur exterioare.Există o psihologie, cq„‘.„. și o sociologie a vîrstelor, din care aflăm că modul cum sînt înțelese și trăite copilăria, adolescența, ti- - nerețea. maturitatea și bă- trînețea diferă în funcție de mulți factori, începînd cu cei biologici și termi.- nînd cu cei de organizare socială, de obiceiuri mentalități. Există un blou al vîrstelor și în teratură, ca un tablou vieții însăși. Lucrul mai de preț, pe care putem învăța, dintre toate experiențele reușite de, viață, este că fiecare vîrs
tă își are frumusețea, sa
tisfacțiile și atracția ei. „Filozofia" vîrstei, de care aminteam poate fi astfel de o importanță practică, deosebită pentru trăirea firească a sentimentelor care însoțesc, în mod natural. parcurgerea vîrstelor : orientarea către idealuri de viață sănătoase, creșterea dorinței de a a- duce un aport pozitiv cît mai mare în căsătorie, în educarea copilului, într-un cuvînf de a fi folositor societății.Disponibilitatea de e- nerqie. de fantezie și de suplețe care caracterizea-. ză vîrsta tinereții de la 18 ani poate fi asemănată cu un catalizator al cunoștințelor, al auto-perfecțio- nărilor morale, care vor aduce ulterior satisfacțiile" firești ale unei maturități depline.
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centre.de


scInteia PAGINA 3 '

Cum trebuie recoltate 
și păstrate cerealele

ECOURI ECONOMISTUL DIN ÎNTREPRINDERE

în ultimul timp, pe adresa „Scînteii* au sosit numeroase scrisori de la cadre din întreprinderi referitoare la discuția despre rolul și poziția economiștilor. Au scris redacției: Gheorghe Trăistaru, șef de serviciu la uzina „Azur' din Timișoara, Ana Constantinescu, Costică Ulea și Mihai Mînzățeanu, economiști la T.R.C.-Galați, Antonia Pietreanu, tehnician la C.I.L.-Pipera, Valentin Smarand Popescu, șef de serviciu la un grup de șantiere din Craiova, Sever Stoica, șef de serviciu la Filiala Cîmpina a Băncii de Investiții și Dumitru Călugăru, economist la Trustul minier Baia Mare. Publicăm mai jos două asemenea scrisori, pe marginea discuției amintite.
A început recoltatul griului. Această lucrare prezintă două aspecte: strînsul recoltei și depozitarea ei în cele mai bune condiții pentru a menține calitatea de panificație. într-o convorbire avută cu tov. H. Slu- șanschi, cercetător la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fun- dulea, ne-am interesat de cel de-al doilea aspect al problemei și anume ce trebuie făcut pentru menținerea calității griului din punct de vedere al panificației.

— Cum aprectațl calitatea pro-
■ duet iei de grlu din acest an 1I — Pe lîngă faptul că grîul asigu- | ră, în acest an, o recoltă bună, cali- I tatea este superioară celei din anii ' trecuți. Ea este determinată atît de i aplicarea măsurilor agrotehnice cît I și de condițiile naturale favorabile din primăvară și din timpul coâ- i cerii. în primul rînd a crescut pro- I porția soiurilor de grîu de la care I rezultă o făină cu calități de panifi- ! cație superioare. De asemenea, mă- ' șurile luate pentru combaterea dău- 1 nătorilor și bolilor au făcut ca. a- proape peste tot, culturile să fie sănătoase. Trebuie arătat că grîul, datorit' unei coaceri lente, are o greutate bectolitrică mai ridicată decît îr ceilalți ani și calități superioare ( ce privește panificația.*

— Acest bun ciștigat — calitatea 
— poate fi păstrat pentru a rezulta 
o făină superioară ?— Fără îndoială că da. Trebuie ținut seama însă de cîteva lucruri: recoltarea la timpul potrivit și apoi păstrarea în cele mai bune condiții a producției obținute.

i — Ce influentă prezintă momen
tul recoltatului ?

I — Momentul acesta trebuie bine studiat. Lucrarea nu trebuie să în- tîrzie pentru că se produc pierderi prin scuturare. Dar nu e bine să se facă nici prea repede. Grîul poale fi recoltat mai devreme cînd se folosesc secerăiori mecanice, seceri

(Urmare din pag. I)teriale, înflorirea societății socialiste, crearea condițiilor pentru trecerea treptată spre comunism.Prevederile planului sînt menite să asigure o importantă creștere cantitativă a producției industriale — de 73 la sută, cu 8 procente mai mult decît în Directive, ceea ce corespunde unui ritm mediu anual de 11,6 la sută — și în același timp creșterea ei calitativă, pentru a fi în măsură să asigure din ce în ce mai bine, la un nivel tehnic tot mai ridicat, înzestrarea tuturor ramurilor economiei. Cît de mult va spori potențialul industrial al țării la sfîr- șitul cincinalului rezultă din faptul că producția întregii industrii din anul 1938 se va realiza în 1970 numai în trei săptămîni.în anii cincinalului se va acorda cea mai mare atenție dezvoltării acelor ramuri industriale care au un rol decisiv în asigurarea unei structuri moderne a industriei, în înfăptuirea reproducției lărgite pe ansamblul economiei naționale, promovarea tehnicii noi, valorificarea superioară a resurselor naturale. Tocmai de a- ceea, creșterea preponderentă a mijloacelor de producție, a construcției de mașini — îndeosebi a electronicii și electrotehnicii, pîr- ghii hotărîtoare pentru progresul tehnic contemporan — a metalurgiei, chimiei și energiei electrice constituie una dintre trăsăturile fundamentale ale cincinalului.Succesele de pînă acum în domeniul industrializării ne dau posibilitatea să sporim producția bunurilor de consum, care contribuie direct și imediat la îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației. Planul cincinal, prevăzînd creșterea cu 65 la sută a producției bunurilor de consum, o dată cu lărgirea considerabilă a gamei produselor și îmbunătățirea calității lor, urmărește să asigure satisfacerea într-un grad cît mai înalt a cerințelor populației.Sînt bine cunoscute înalta conștiință, simțul de răspundere și de disciplină, hărnicia și priceperea muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor noștri. în anii construcției socialiste, colectivele de oameni ai muncii din fabrici și uzine au dobîndit o valoroasă experiență. Toate acestea sînt o chezășie că utilajele perfecționate și instalațiile cu Ore vor fi înzestrate în

sau coase. în acest caz, secerișul mai de timpuriu nu provoacă neajunsuri, deoarece boabele rămîn un timp în spic unde continuă să se maturizeze. Dar în cazul folosirii combinelor, grîul recoltat prea devreme va avea de suferit din punct de vedere al calității, și iată de ce. într-un bob de grîu, care n-a ajuns la maturitate, nu s-a desăvîrșit încă acel complex de transformări biochimice de care depinde deplina și armonioasa dezvoltare a însușirilor calitative, nu s-a terminat formarea proteinelor. Despărțit înainte de vreme de planta care încă mai trebuia să-l hrănească, bobul nu mai are de unde să primească ceea ce i-ar mai trebui ca să ajungă la maturitate. în asemenea condiții, nu e de mirare că grîul dă o făină de slabă calitate, aluatul nu crește și „cade" în timpul dospitului.
— Înseamnă că și păstrarea lui 

este mai dificilă.— După cum se știe, grîul, recoltat înainte de vreme, treierat o dată cu recoltatul și adus imediat la bazele de recepționare are o umiditate mare. Predările masive de asemenea loturi de grîu, într-un interval de timp foarte scurt, duc la acumularea, în bazele de recepție, a unor stocuri de o mărime care, la actuala stare de înzestrare a a- cestor baze, îngreunează aplicarea corectă și neîntîrziată a măsurilor de îngrijire. în grîul ne ajuns la deplina maturitate și umed, procesele vitale care se desfășoară în fiecare bob mai sînt încă intense, bobul este departe de a fi ajuns la starea de „amorțire" caracteristică maturității fiziologice depline. De aici apare primejdia unei rapide încingeri a griului depozitat în grămezi mai mari. Chiar dacă se iau anumite măsuri de evitare a în- cingerii propriu-zise, fără să se intervină prompt pentru uscarea boabelor, umiditatea mărită continuă să se manifeste prin activarea transformărilor biochimice legale de viața bobului. Consecința acestor transformări este degradarea lentă a însușirilor de panificație, și așa slăbite dacă grîul a fost recoltat înainte de vreme.

PATRIEI SOCIALISTE
treprinderile în perioada cincinalului, capacitățile de producție sporite vor fi din plin folosite, că întreaga activitate din industrie va răspunde cerințelor impuse de producția modernă.Agriculturii, ramură principală a economiei, îi este consacrat un important capitol al planului cincinal. Reflectînd politica partidului de dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii, prevederile planului urmăresc să asigure rezolvarea, în linii generale, pînă în 1970, a problemelor mecanizării complexe și chimizării producției agricole, extinderea irigațiilor, crearea bazei materiale pentru sporirea efectivelor și a producției animale. Măsurile inițiate de partid în perioada care a trecut de la congres pentru perfecționarea conducerii și planificării agriculturii, înființarea uniunilor cooperatiste au creat un cadru organizatoric mai bun, mai adecvat, pentru descoperirea și valorificarea marilor rezerve ale a- griculturii socialiste. Pe această bază și ținînd seama de propunerile făcute de unitățile agricole, planul prevede pentru perioada 1966—1970 o producție agricolă cu 26—32 la sută mai mare față de perioada celor 5 ani precedent!, adică cu 6—12 la sută mai mult decît sporul prevăzut în Directivele Congresului. Rezultatele obținute în creșterea producției a- gricole vegetale. în special la cereale, progresele în domeniul zootehniei arată că există toate condițiile și posibilitățile pentru îndeplinirea sarcinilor cincinalului în domeniul agriculturii, în- cît aceasta să asigure satisfacerea în condiții tot mai bune a necesităților de consum ale populației, ale economiei, să aducă o contribuție crescîndă la progresul multilateral al societății.Dezvoltarea continuă în ritm accelerat a construcției socialiste este susținută printr-un amplu program de investiții. Volumul investițiilor din fondurile statului se va ridica în perioada cincinalului la 280,5 miliarde de lei — ceea ce este egal cu tot ce s-a investit în 15 ani precedenți. Aceste importante fonduri se vor materializa în continuarea lucrărilor la obiectivele aflate în curs de construcție, ca de pildă Combinatul siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de la Galați, marea centrală hidroelectrică de la Porțile de Fier, Uzina

— Vara esfe ploioasă șl aceeași 
soartă poate avea șl grîul recoltat 
la timpul potrivit. Ce trebuie Între
prins pentru păstrarea lui In bune 
condiții ?— Este adevărat că șt grîul recoltat la maturitate deplină, însă pe timp ploios, suferă pe timpul păstrării, dacă nu se iau măsuri corespunzătoare pentru reducerea umidității prea ridicate. Si trebuie spus că. mai ales în acest an, măsurilor de condiționare a griului în vederea 

Combinele în lan

metalurgică București și altele, în construirea unor obiective noi, printre care fabrica de autoturisme, combinatul de cauciuc stereospecific, uzina cocsochimică Galați, uzina de prelucrare a aluminiului, hidrocentrala de pe Motru, combinatul petrochimic de la Pitești, și multe altele. Investițiile planificate reprezintă un efort însemnat, dar poporul nostru este convins că acest efort este absolut necesar, că numai afectînd importante mijloace din avuția națională pentru dezvoltarea în ritm susținut a economiei, pentru întărirea bazei tehnico-materiale a socialismului își poate îmbunătăți continuu nivelul său de trai material și cultural, poate asigura ridicarea gradului de civilizație, înflorirea întregii societăți.Una din preocupările esențiale ale politicii partidului nostru este asigurarea unei juste repartizări a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, în vederea valorificării la un nivel superior a resurselor materiale, dezvoltarea bazei tehnico-materiale în regiunile și raioanele rămase în urmă din punct de vedere economic, astfel încît întregul popor să poată beneficia din plin de superioritatea o- rînduirii socialiste. în această perspectivă, cincinalul prevede ca pînă în 1970 să fie creată o bază industrială în 70 dintre cele 100 de raioane lipsite în prezent de industrie sau cu o industrie slab dezvoltată. îmbunătățirea repartizării forțelor de producție pe teritoriul țării va avea drept consecință o mai judicioasă folosire a forței de muncă a populației și, implicit, o mai bună distribuire a veniturilor, ridicarea generală a nivelului de trai, va face să se accentueze treptat, în întreaga viață a țării, trăsăturile proprii țărilor înaintate din punct de vedere economic.Un indiciu grăitor al potențialului și complexității tot mai mari a economiei noastre naționale este continua dezvoltare a schimburilor comerciale externe. Pentru perioada 1966—1970, este prevăzută o creștere substanțială — de 55 la sută — a volumului comerțului exterior. Tara noastră va continua să dezvolte schimburile comerciale cu țările socialiste, care vor deține și în viitor ponderea principală în comerțul ei exterior, și va extinde legăturile economice cu toate statele, pe baza avantajului reciproc, egalității în drepturi, respectării 

păstrării trebuie să li se acorde cea mai mare atenție. Se cere ca la bazele de recepție utilajele și spațiile de manipulare să fie cît mai bine folosite pentru a se asigura o condiționare rapidă.Acordînd o atenție corespunzătoare modului de recoltare și de păstrare a griului, vom obține o făină cu însușiri de panificație superioare, care să dea o pîirie așa cum o dorim fiecare.
Ion HERJEG

independentei și suveranității naționale.Toate eforturile care se fac pentru dezvoltarea producției industriale și agricole, a întregii e- conomii sînt menite să ducă la creșterea sistematică a nivelului, de trai material și cultural al poporului — țelul suprem al politicii partidului și statului nostru. Pe temelia trainică a dezvoltării întregii economii, va spori cu peste 47 la sută venitul național și, o dată cu aceasta, veniturile întregii populații. în 1970, salariul real va fi cu 25 la sută mai mare, iar veniturile reale ale țărănimii cu 20—25 la sută. De la începutul anului viitor vor fi luate măsuri pentru majorarea pensiilor. Corespunzător puterii de cumpărare sporite a populației, va crește cu 59 la sută volumul de mărfuri desfăcute prin comerțul socialist. Efecte favorabile asupra nivelului de trai vor avea noile construcții de locuințe — numai din fondurile statului se vor construi încă 300 000 de apartamente — măsurile importante prevăzute pentru dezvoltarea învățămîntului, științei și culturii, a ocrotirii sănătății. Ce reprezintă cheltuielile statului pentru acțiuni social-cultu- rale reiese din faptul că raportate la numărul beneficiarilor, ele se ridică la aproximativ 5 000 de lei pentru o familie.Acestea sînt doar cîteva din componentele mărețului program de dezvoltare multilaterală a patriei pe care-1 reprezintă noul cincinal. Acum, cînd au fost stabilite direcțiile precise ale dezvoltării viitoare și sarcinile concrete pentru fiecare domeniu de activitate, hotărîtoare este munca desfășurată de organele și organizațiile de partid, organele de stat centrale și locale, organizațiile economice și obștești, colectivele din întreprinderi, instituții, unitățile a- gricole, cadrele de specialiști, de toți oamenii muncii de la orașe și sate.Recenta plenară a C.C. al P.C.R. a subliniat direcțiile în care trebuie să ne concentrăm eforturile pentru realizarea cu succes a o- biectivelor prevăzute. Acestea se referă la sporirea eficacității întregii noastre activități economice, punerea în valoare a tuturor rezervelor de care dispune economia națională în vederea obținerii u- nor rezultate economice superioare, cu minimum de cheltuieli, îndeplinirea exemplară a planului de investiții, organizarea științifică a producției și a muncii, dezvoltarea cercetării științifice, pregătirea cadrelor de muncitori, tehnicieni, ingineri și a altor cadre de specialitate corespunzător sarcinilor actuale ale dezvoltării economiei naționale.Fiecare cetățean al țării este chemat să muncească fără preget, cu abnegație și maximum de răspundere. Să ne consacrăm întreaga energie și capacitate înfăptuirii sarcinilor cincinalului! în felul acesta, vom putea spune că ne-am făcut datoria față de urmașii noștri, vom avea satisfacția de a fi contribuit la parcurgerea unei noi etape de progres și prosperitate în viața poporului român, în înflorirea României socialiste.

GREȘELI... LA RANG
DE „PRINCIPII**diferențieri

arbitrare 1
La sfîrșitul lunii mai a.c. am citit în ziarul „Scînteia" articolul : „E vorba numai de nomenclatoare depășite ?“, semnat de Gheorghe Medeleanu, de la Comitetul de Stat pentru probleme de Muncă și Salarii, prin care se răspunde articolului apărut mai înainte în „Scînteia" despre rolul și poziția economiștilor în întreprinderi. Citindu-1, se vede însă că autorul este purtătorul de cuvînt al unor concepții stranii. Sînt și eu de acord că într-o etapă sau alta e necesar să se pună accentul pe cointeresarea materială în anumite ramuri și activități, precum și a unor categorii de specialiști. Considei’ însă ca total neîntemeiată argumentarea concretă care ni se înfățișează în legătură cu cauzele decalajului creat între salariile inginerilor și economiștilor. De ce ? 

Promovarea progresului tehnic în 
toate ramurile economiei naționale 
este o trăsătură fundamentals ți 
permanentă a construcției socialiste 
în țara noastră. Progresul tehnic continuu nu este însă un scop în sine, ci un factor cu o finalitate precisă, cu un scop bine determinat — ridicarea productivității mun
cii, obfinerea unei înalte eficiente 
economice, o rentabilitate sporită în 
toate domeniile activității produc
tive. De aci și însemnătatea muncii economiștilor din întreprinderile noastre. Or, dacă am da crezare autorului articolului amintit ar însemna ca și în perioada 1966—1970, cînd se ridică probleme mult mai ample și mai complexe în legătură cu criteriile de eficiență economică, rentabilitate etc. să se meargă pe linia menținerii sau. chiar a accentuării subaprecierii autorității economiștilor. Consider că o a- semenea concepție nu este justificată, cu atît mai mult cu cît în prezent crește în mod deosebit importanța problemelor economi- co-financiare ale întreprinderilor, criteriilor de eficiență economică, ce trebuie să guverneze într-o măsură mult mai mare activitatea productivă.Nu pot fi de asemenea de acord că abia în etapa actuală a devenit necesară revederea corelațiilor dintre salariile tarifare ale funcțiilor economice și cele tehnice. Aceste probleme cum sînt: 
eficienta economică a producției, 
investițiilor, a întregii activități eco
nomice, ridicarea nivelului rentabi
lității, au constituit ți în alte etape 
tot atîtea imperative ale conduce
rilor de întreprinderi industriale. Considerarea lor ca probleme de interes secundar nu a putut și nu ar putea să ducă niciodată la efecte pozitive. Soluționarea lor necesită îmbinarea cît mai strînsă a gîndirii tehnice și economice, prin colaborarea de zi cu zi, permanentă a inginerilor și. e- conomiștilor. întrucît conducerea științifică a producției se fundamentează pe această colaborare, consider că ar fi normal și firesc ca ea să-și găsească expresie — și stimulenții respectivi — și în domeniul salarizării funcțiilor. Important este, după părerea mea, să se găsească noi mijloace de întărire a conlucrării inginerilor și economiștilor, factor de bază . în îndeplinirea planului, în dezvoltarea producției și ridicarea productivității muncii, în creșterea sistematică a eficienței activității productive.

Gheorghe ANGHEL economist

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Din inițiativa comitetului de partid al fabricii de pielărie și încălțăminte „Clujeana" s-a organizat un colectiv larg format din membri ai comitetului, economiști și ingineri care a întocmit, pentru sectorul de încălțăminte, studiul „Optimizarea lansării producției". Pe bază de calcule exacte s-a stabilit volumul de muncă pentru fiecare sortiment și model în parte. S-a trecut apoi la aplicarea studiului în sensul că acum, la lansarea planului, se are în vedere nu numai numărul de perechi ce trebuie fabricate într-o unitate de timp, ci și volumul de muncă necesar pentru întreaga varietate de încălțăminte. în felul a- cesta s-au lichidat „golurile" în producție cît și supraîncărcările, s-a asigurat o mai judicioasă aprovizionare a locurilor de muncă.

La uzinele „Electropufere' din Craiova : locomotive Diesel electrice înainte de start pe magistralele de fier ale țârii

De mai multe luni urmăresc perseverent articolele apărute în paginile ziarelor, referitoare la rolul și poziția economistului în întrenrinderi și în organele superioare de conducere a activității productive. în rîndurile de față nu doresc să spun da sau nu asupra ideilor subliniate în aceste articole. Ar fi și dificil. De aceea, îmi propun să analizez, pe scurt, numai ultimele articole pe a- ceastă temă, publicate în „Scînteia". Despre ce este vorba ?
îmbinarea gîndirii 

economico șl tehni
ce a fost și este 
un imperativ de ne
contestat al activită
ții productive. Desigur, nimeni nu poate să ignore munca specialiștilor în tehnică. Dar nici nu se poate să nu se vadă, în strînsă corelare latura tehnică și latura eficientei economice a producției. De aceea, în fiecare întreprindere, gîndirea tehnică trebuie să se împletească organic cu gîndirea economică ; a- 
ceasta dă perspecti
vă scopului final al 
producției, permite să 
se vadă activitatea 
întreprinderii în an
grenajul general al

economiei, ca o parte 
a ei integrantă. In a- ceste condiții, nu are nici o justificare teza susținută de S. Țaigăr și un colectiv de autori, în lucrarea „Sistemul socialist de salarizare și normarea muncii", potrivit căreia „studiile tehnice oferă posibilitatea îndeplinirii în mai bune condiții a sarcinilor care cer o pregătire mai multilaterală" — teză care, de altfel, a fost combătută și în recenzia pe marginea acestei lucrări, apărută în „Scînteia". O asemenea teză este inacceptabilă și ea constituie de fapt o legiiimizare a unor practici greșite ri- dicînd la rang de principiu anumite teorii care contravin realității din întreprinderi.De altfel, pe tema „ce pot și ce nu pot face" cadrele economice, realitatea este că anumit! specialiști, mai ales din Comitetul de Stat pentru problemele de Muncă și Salarii, teoretizează excesiv, în dauna luării unor măsuri hotărîte de îmbunătățire a poziției economiștilor și de creștere a rolului lor în viața întreprinderilor. Personal, contest valabilitatea

ideilor apărate cu multă ardoare . de Gheorghe Medeleanu, economist specialist în comitetul amintit, în cel mai recent articol : „E vorba numai de nomenclatoare depășite" ? Sincer să fiu, sînt consternat și mă întreb : cui folosesc asemenea argumentări, după care, în anumite etape, economiștii pot fi trecuți pe un plan secundar ? De cînd rentabilitatea întreprinderilor, latura economică a activității lor pot fi neglijate ? Oare prin menținerea unor diferențe de salarizare se stimulează economiștii ? Iată cîteva întrebări pe care, dacă și le-ar fi pus, semnatarul articolului nu s-ar mai fi situat pe poziția de apărător al unor puncte de vedere deDășite de viață șl aflate în contradicție cu cerințele dezvoltării economiei noastre naționale. îmi exprim certitudinea că, în scurt timp, se va renunța la mentalitatea teoretizării unor asemenea concepții greșite.
Constantin 
P. BELDIANU Institutul de studii și proiectări fores- tiere-Brașov

CONSFĂTUIRE PRIVIND

PRODUCEREA DE MATERIAL 

SÂDITOR POMIVITICOL
BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). —• Zilele trecute la stațiunea experimentală hortiviticolă din Blaj s-au desfășurat lucrările consfătuirii pe țară a specialiștilor din horti- viticultură. Consfătuirea a dezbătut probleme legate de continua îmbunătățire a calității materialului săditor vitipomicol. In prima zi a lucrărilor, ing. Gheorghe Stanciu, director general în Consiliul Superior al Agriculturii, a prezentat un referat în care sînt evidențiate rezultatele obținute în ultimii ani în acțiunea de producere a materialului săditor vitipomicol, ca și măsurile ce se impun în vederea îmbunătățirii continue a calității acestuia. Ing. Dumitru Cvas- nîi, director adjunct al Institutului de cercetări hortiviticole, a făcut o expunere privind noile metode a- grotehnice folosite la producerea viței altoite și a pomilor fructiferi. Pe baza sugestiilor și propunerilor făcute în cadrul discuțiilor, parti- cipanții la consfătuire au aprobat un plan de măsuri sub forma unor recomandări care vor duce la îmbunătățirea activității în producerea materialului săditor vitipomicol.
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„CONTEMPORANUL

de mare de că, din mo- devenit e- trebuie să diri-

i,SCOPUL! nostru e a face cu
noscut publicului român cum pri
vește știința contemporană lumea. 
Vroim să aducem în țara noastră 
discuțiunea asupra marilor teorii 
științifice la ordinea zilei la po
poarele civilizate din Apus. Cre
dem folositoare pentru patria noas
tră împrăștierea cît mai mare a 
cunoștințelor cîștîgate în privința 
lumii".Acestea erau primele cuvinte cu care — acum 85 de ani — se adresa cititorilor noua publicație ce a- părea la Iași, Contemporanul, în formatul unei fascicule de 3.2 pagini, cu data de 1881, iulie 1, și mențiunea „revistă literară și științifică".In atingerea scopului propus, a- celași articol inaugural ținea să precizeze poziția critică militantă a revistei, atît în ce privește abordarea problemelor vieții științifice, cît și a celor din domeniul literar : „vom fi foarte aspri în critica noastră, dar sperăm că și alții ne vor critica pe noi", căci „ar fi un bine necalculabil cînd ar ști oricine că ceea ce s-ar scrie și publica nu ar trece neobservat și că ceea ce va fi bun se va deosebi și lăuda".

Contemporanul aducea inedit în publicistica timpului un marcat profil ideologic-științific, determinat social și cu o vădită finalitate culturală. De la primul număr a- părea limpede că redacția era conștientă de locul pe care trebuia să-1 ocupe în opinia publică noua revistă, avînd bine definit profilul cititorului căruia i se adresa, dar, mai presus, avînd bine întocmit diagnosticul social-cultural căruia trebuia să-i corespundă.în ce perspectivă ? Aceea, desigur, pe care, la acea dată, o avea mișcarea noastră muncitorească a- flată în plin proces de formare a conștiinței ei de clasă. Ea apare, de altfel, într-un moment de recrudescență a măsurilor represive împotriva mișcării socialiste, ceea ce 1 îi și face pe fondatorii revistei — frații loan și Gheorghe Nădejde, Sofia Nădejde, C. Dobrogeanu-Gherea, Const. Miile — să se limiteze — în această primă fază — la formula unui organ de popularizare a materialismului în gîndire și știință, evitînd în genere domeniul politic propriu-zis, chiar pe plan teoretic, și, cu atît mai mult, terminologia socialistă. „O asemenea revistă poate exista, desigur, înainte de formarea chiar a nucleului partidului" — scria Gherea, de la Ploiești, unui tovarăș la Iași.Altfel spus, apariția Contempo
ranului reflectă afirmarea ideologică a clasei muncitoare, nevoia imperioasă a proletariatului român de știință și artă și, în același timp, capacitatea mișcării noastre muncitorești, în plină ascensiune, de a exercita o influență regeneratoare în cultura țării. Luînd de la început poziție critică față de inconsistența unor instituții de cultură și a mijloacelor lor (nivelul corpului didactic, al manualelor de învățămînt de toate gradele, pînă la cursurile universitare, ignoranța care stăruia în privința datelor noi în știință), pledînd totodată pentru răspîndirea culturii în rîn- durile maselor largi, pentru, emanciparea femeii prin instrucție și e- ducație, oferind în paginile sale informații și articole substanțiale despre „originea lumii și a ființelor viețuitoare", despre diferite fenomene naturale, lămurind pe cititori în legătură cu „ideea de cealaltă lume" și dacă „este sau nu spiritul deosebit de materie", subliniind progresele medicinei, des- fășurînd o adevărată campanie împotriva ignoranței și a misticismului, combătînd înapoierea și incultura, — Contemporanul a promovat în același timp stima și dragostea față de savanții valoroși ai vremii, a popularizat lucrările unor filologi ca Lambrior și Gaster, ale unui paleontolog ca Gr. Cobălces- cu, a relevat nivelul de gîndire materialistă a unui Vasile Conta. De- mascînd curajos falsul prestigiu a nu puținor impostori din diverse domenii ale activității științifice, criticînd sever falsele somități promovate de oficialitățile culturii burgheze, revista a contribuit la ridicarea nivelului de pregătire al mișcării muncitorești, lărgind ne
contenit perimetrul de influență, al ideologiei proletariatului în societatea românească. „Hei, iluștrilor — ironiza Contemporanul, în- tr-un articol de demascare a unor plagiatori și compilatori, de altfel, de idei învechite, sclerozate — ceea ce ne-ați adus din Franța și Germania nu este ceea ce face gloria științifică a acestor țări. Ne-ați a-

dus pedante (...), dar din știința nouă, din cea plină de viață, nu ne-ați adus nimic, căci nici n-aveți idee de aceasta"Acțiunea de culturalizare a maselor era concepută de revistă ca o parte a luptei generale a proletariatului împotriva exploatării capitaliste, spre deosebire de concepția viitorilor semănătoriști și po- poraniști care vor vedea în culturalizarea maselor îndeosebi un paleativ pentru profundele tare sociale, un mijloc pentru atenuarea procesului de trezire a conștiinței și ascuțire a contradicțiilor de clasă. „Prin lățirea instrucției, poporul nu va putea face mai nimic, înainte de toate, emanciparea eco-

Contemporanul ajunge să joace astfel un rol deosebit de important în dezvoltarea mișcării muncitorești, în înrădăcinarea ideilor marxismului în țara noastră, în afirmarea pe un plan superior a propriei gîndiri socialiste românești. Tn numărul 17 al acelui an, se începe, în traducerea lui T. Nădejde, publicarea în românește a lucrării ’ui Engels, Originea familiei, a 
proprietății private și a statului. Era, după cea italiană, a doua traducere integrală a lucrării lui Engels, așa precum va nota însuși autorul în prefața la ediția a IV-a din 1891. într-o scrisoare, purtînd data de 4 ianuarie 1888, adresată redacției Contemporanului (și publicată sub titlul în nr. 6 dih 1888), mulțumea pentru publicarea lucrării noscuta apreciere și maturizării

Politica noastrăEngels, după ce traducerea și sale, dădea cu- asupra creșterii mișcării noastre
85 DE ANI DE- LA APARIȚIE

■ ■...... ■■ ■ : :

nomică din care apoi va urma și instrucțiunea și îmbunătățirea stării poporului. Fără aceasta este a te întoarce veșnic într-un cerc vicios" — scria Contemporanul încă din primul său an de apariție.Cu o permanentă atitudine ofensivă și abordînd într-un spirit nou, efervescent, variate aspecte ale vieții intelectuale, social-culturale, cultivînd gîndirea științifică, implicit tehnica argumentației lucide și convingătoare, Contemporanul a reușit în foarte scurt timp să intereseze un cîmp larg de cititori, astfel ca numai după șase luni de la apariție tirajul să fie de 3 000 de exemplare — ceea ce pe atunci însemna o cifră foarte mare —, redacția trebuind să tipărească o a doua ediție a numerelor de la început, ulterior tirajul ridicîndu-se la 6 000 de exemplare.Spiritul general progresist, larg democratic pe care-1 degajă fiecare număr al revistei, consecvența în păstrarea profilului inițial, competența redactorilor și colaboratorilor, fără etalarea unei false erudiții, înlesnirea în paginile sale a dezbaterilor de idei în contradictoriu, vioiciunea stilului au constituit tot atîtea condiții favorabile pentru ca, începînd cu cel de al patrulea an de apariție, în 1885, revista să pășească efectiv pe calea propagării socialismului științific în România.

muncitorești: „Cu mare plăcere am văzut că socialiștii din România primesc în programul lor principiile de căpetenie ale teoriei care a izbutit a aduna într-un mănunchi de luptători mai pe toți socialiștii din Europa și America — e vorba de teoria prietenului meu Karl Marx. La moartea acestui mare cugetător, starea socială și politică, progresele partidei noastre în toate țările civilizate l-au făcut să închidă ochii cu încredințarea că silințele sale pentru a întruni într-o singură armată puternică și sub a- celași steag pe proletarii din cele două lumi se apropiau de izbuti- rea cea mai desăvîrșită". în Con
temporanul (anul VII, sem. II) a- vea să măi apară articolul lui Engels intitulat Politica externă a ța
rismului rusesc, socialiștii români, susținînd, în concordanță cu punctul de vedere al revoluționarilor ruși, că țarismul reprezenta un periculos inamic pentru dezvoltarea mișcării muncitorești internaționale. Din Marx au apărut în revistă pagini traduse din Salariu, preț, 
profit.Dar cea mai intensă contribuție în domeniul ideologic, în această a doua etapă, a avut-o la revistă C. Dobrogeanu-Gherea. Intrînd în a- rena ideologiei literare cu articolul (din iulie 1886) Cătră d-nul Maio-
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moderne, în accepția ei științifică, determinismul social socială a artei 1 sale de bază. Studiile analitice întreprinse asupra operei lui Emi- nescu. a lui Caragiale și Coșbuc au contribuit la lărgirea orizontului de interpretare al opiniei publice, la promovarea unui climat favorabil dezbaterii ideilor estetice, la îmbogățirea — astfel — a culturii noastre. Așa cum avea să recunoască însuși discipolul cel mai prestigios al mentorului junimist, E. Lovinescu (în monografia din 1940), „Gherea a luat din mîinile lui Maiorescu torța unei critice pe care o crezuse : ............dînsul" și a pus bazele „unei critice speciale, care literară ca un < multiple probleme de ordin estetic, psihologic, social...". Lărgind sensul noțiunii de critică, Gherea a înțeles-o și a practicat-o ca pe o acțiune complexă, de analiză profundă a operei literare, care să implice cu necesitate luarea unei atitudini de pe o poziție înaintată, într-o persoectivă progresistă.Literatura pe care a publicat-o 
Contemporanul, deși — în umbra lui Eminescu și a celorlalți mari clasici — fără o deosebită valoare estetică, a marcat semnificația generozității sociale, a lărgirii perimetrului de observație realistă spre mediile muncitorești și a mesajului umanist. I. Păun-Pincio, Anton Bacalbașa, Const. Miile, N. Beldi- ceanu, St. Basarabeanu, O. Carp, A. Stavri, Gh. Kernbach, N. Deme- trescu-Saphir, I. Cătină — sînt nume care s-au înscris ca atare în istoria literară a epocii.In cei zece ani de apariție (iulie 1881 — mai 1891), Contemporanul, nu lipsit, desigur, de inconsecvențe de ordin ideologic și politic, a înscris în dezvoltarea culturii române moderne dimensiunea ideologiei sociale celei mai înaintate, contribuind la proiectarea peste veac a concepției și a științei despre societate a clasei noastre muncitoare. La peste jumătate de secol de la încetarea apariției revistei, clasa muncitoare din România, condusă de partidul său de avangardă, vea să acțiunea de eliberare a țării apoi, la instituirea, pe cale revoluționară, a orînduirii socialiste și la desăvîrșirea ei.De aproape 20 de ani, un nou 
Contemporanul se străduiește, alături de întreaga noastră presă, să ducă mai departe făclia aprinsă a- cum 85 de ani.

a-contribuie hotărîtor la Și,

Incbeierea stagiunii

Filarmonicii de stat

Filarmonica
Cluj și-a încheiat stagiunea 
sîmbătă seara cu un concert 
care a cuprins Simfonia a 
IX-a de Beethoven. Concertul, 
la care și-au dat concursul 
cvartetul vocal și corul Filar
monicii de stat „George E- 
nescu" din București, 
dirijat de Antonin 
artist al poporului.

în stagiunea care a trecut, 
orchestra simfonică a Filar
monicii clujene a susținut 76 
de concerte, din 
certe educative, 
coarde, cvintetul 
și orchestra de 
prezentat, de asemenea, nu
meroase concerte.

Stagiunea a fost bogată și 
în debuturi: 6 nume noi de 
compozitori și 14 lucrări mu
zicale românești în primă au
diție absolută. De asemenea, 
pe scena filarmonicii din 
Cluj au apărut dirijori și so
liști din Franța, U.R.S.S., Ja
ponia, S.U.A., Turcia și alte 
țări.

Prof. dr.
Petre 

BARBULESCU

(Agerpres)

La CinematecăZILELE FILMULUIDE ANIMAȚIEIntre 4 și 11 iulie a.c. Asociația cineaștilor și Arhiva națională de filme prezintă la Cinematecă un program de selecție din filmele de desene animate vizionate în cadrul primului Festival internațional de animație de maia — 1966.Vor fi prezentate 7 me pentru adulți și 2 me de filme pentru copii. Programele pentru adulți vor a- vea loc luni, marți, miercuri, vineri și sîmbătă, de la orele 10-12-16, 18,30-21 și duminica de la orele 16—18,30—21, precum și luni 11 iulie, de la orele 10—12—16—18,30—21. Programele pentru copii vor fi vizionate joi la orele 10—12—16 Și duminică orele 10—12. Cineaștii și abonații Cinematecii au prioritate la cumpărarea biletelor, puse în vînzare la casa Cinematecii, între orele 15—20.

la Ma-progra- progra-

ȘCOALA

a- sat Vîl- anii

de bază al societății devenit în tot mai un factor educativ influentă hotărîtoare
— familia mare mă- constant, asupra ti-

îmi stăruie de mai mulțl ani mintirea unei familii dintr-un din apropierea orașului Rm. cea, cu șapte copii care, în noștri, au ajuns cu toții oameni binerostuiți. Desigur, o cercetare atentă a condițiilor în care frații amintiți au îmbrățișat șapte meserii, dintre cele mai diverse — strungar, profesor, doctor, inginer, contabil, militar, soră medicală — ar scoate in relief, în primul rînd, condițiile asigurate de partid și guvern ca toți copiii țării să poată învăța. Nu este însă mai puțin adevărat că părinții acestor copii au tot dreptul să se mîndrească cu educația pe care au dat-o fiilor lor.E un exemplu luat la întîmplare, din șirul nesfîrșit de fapte care s-ar putea cita. Căci astăzi, la noi, nucleul— a sură cu onerelor generații.Există totuși o seamă de păreri (le-aș numi chiar prejudecăți), la prima vedere fără prea multă importanță, care în ultimă instanță pot vicia climatul educativ din familie. Foarte senin, tatăl a două fete din comuna Dărmănești (reg. Ploiești), spunea la un lectorat cu părinții: „Eu sînt acasă numai musafir. Toți banii îi dau în casă și atît. Nevastă-mea se ocupă de educația fetelor". Omul nostru nu găsea nimic rău în aceasta pentru că .el își considera îndeplinită îndatorirea de tată, aducînd întregul său salariu acasă. Dar, după cîte se părea, în afara plicului cu bani, familia avea nevoie și de sprijinul. său în stabilirea unor coordonate ale
Cu cîteva luni în urmă a început, în presa literară, o largă discuție despre critică al cărei interes — poate tocmai pentru că opiniile exprimate n-au fost numai numeroase dar și diverse, uneori chiar contradictorii — se menține încă viu. Faptul mi se pare îmbucurător, căci meditația criticilor asupra profesiunii lor, asupra mijloacelor, metodelor și finalităților actului critic — ori- cîte divergențe s-ar ivi între ei, divergențe pe care platforma ideologico-este- tică comună nu le exclude — este totdeauna fecundă. O astfel de discuție era, în orice caz, necesară pentru a smulge critica noastră dintr-o a- nume inerție, care putea aduce prejudicii grave prestigiului însuși al a- cestei activități atît de importante pentru asigurarea condițiilor și proceselor vitale ale creației literare. Chiar dacă numai în chip indirect, cele mai substanțiale contribuții la dezbatere au pus una dintre problemelefundamentale ale criticii : aceea a autorității ei. Căci, într-adevăr, o critică lipsită de autoritate (atît în sens estetic, cît și în sens etic) nu numai că-și pierde orice rost, dar devine de-a dreptul nocivă, producînd perturbați! în însăși desfășurarea procesului literar. Un critic francez — Paul Souj day — a lansat o formulă care a devenit celebră, și, prin celebritate, s-a transformat într-un loc comun: critica este conștiința li-

teraturii. O atare idee, pe care sîntem dispuși s-o acceptăm ca pe un adevăr banal, merită să fie examinată mai îndeaproa- celope. Conștiința este, puțin pe o latură a ei.
aibă prestigiul, înțelepciunea și subtilitatea unui judecător. Un judecător care nu cunoaște legile, sau unul care dă dovadă de o natură coruptibilă (indiferent de criteriile sau sofismele lui subiective), trebuie „izgoniți din cetatea dreptului", căci prin erorile lor ei pot a- menința bunul mers al treburilor publice.în ciuda atîtor diferențe, lucrul rămîne valabil și pentru critic. Să fim bine înțeleși, nimeni nu dorește o reinstaurare a ceea ce s-a numit, cu o nuanță pejorativă, „criti-

rate exemple ilustre), dar, înainte de a greși, el trebuie să aibă capacitatea de a avea o părere.Ca și în cazul scriitorului, nu este suficient un critic să dorească reprezinte un punct vedere, o concepție, o titudine anumită. El 1 buie să fie capabil să le reprezinte : și aceasta este o problemă de vocație și, totodată, de etică a vocației. Bunele sau relele intenții ies din discuție, pentru că un critic care nu izbutește să facă crezut, nu este, fapt, un critic, ci un ve-

casă ,de> a- tre-

se de

struc- ope- ast- sînt,
rînd, capacitatea de creație intelectuală, supusă, desigur, normelor specifice activității critice. Criticul descoperă turi posibile ale relor literare (și fel de descoperiricum arăta G. Călinescu, în ale sale Principii de 
estetică, adevărate in
venții), reface experiențele literaturii la un nivel filozofic. Numai avînd o astfel de capacitate, are el dreptul de a stabili dacă o scriere anume este o operă literară sau nu. Numai avînd o astfel de capacitate — și dem-

K D

instanță juridică interioară : ea aprobă sau condamnă un act, în numele unui sentiment și unui ideal al dreptății. Critica este, cum spunea Lovines- cu, și o magistratură. Ne apropiem astfel de sensul etimologic al termenului folosit de atîtea ori, în atîtea contexte: în limba greacă krites însemna „judecător", krinein, „a judeca", iar kritikds desemna (încă din secolul IV î.e.n.) pe „judecătorul literaturii". Oricît de sinuoasă și de neașteptată ne-ar apărea evoluția semantică a unui cuvînt, e- timologia ne oferă aproape totdeauna o sugestie revelatoare. Un critic literar, spre a-și exercita misiunea lui, trebuie să

ca judecătorească". Nimeni nu este dispus să accepte o critică de „verdicte" și de „sentințe" irevocabile — ceea ce ar fi, de altfel, o pură caricatură a comparației propuse. Esența actului critic o constituie, totuși, judecata de valoare, „da" sau „nu" spus opere, cum arăta o G. Călinescu.Pentru a aveaface cu un critic este nevoie ca afirmațiile sau negațiile lui să aibă au
toritate, să fie acceptate, cu alte cuvinte, ca ema- nînd din partea cuiva care are competența să se pronunțe. Un critic poate greși în aprecierile lui (se pot cita nenumă-

acel unei datăde-a

leitar, fie el sentimental (ceea ce se întîmplă mai rar), fie el cinic, doritor de carieră administrativă etc. Din fericire, ca și în literatură, în critică, audiența publică rămîne u- nul dintre criteriile de selecție cele mai obiective. E foarte adevărat că publicul literar poate face unele erori de gust — care au drept rezultat diversele „mode". Dar modele literare trec repede, și cine le înmormîntează? A- celași public, care păstrează — chiar dacă nu le intuiește întotdeauna sensul profund — valorile a- devărate, fundamentale ale culturii.Ce factori contribuie la obținerea unui real prestigiu în critică? în primul

nitatea care derivă din ea — poate el aspira să-și cucerească încrede
rea cititorilor săi, fără de care tot ceea ce scrie devine steril, inutil. Fă-cînd, cu prilejul împlinirii vîrstei de ani, o retrospecție pria sa biografie tuală (e vorba, de fapt, de o confesiune), Lovinescu scria: „In afară de vocație certă și un simț de orientare, criticului i se mai cere o calitate de ordin etic și anume să aibă caracter. (...) Mai mult de- cît competență și talent, criticului i se cere conștiință profesională. Prin laudă și blam puțind deveni lesne un instrument de ascensiune socială,

60 de în pro- intelec-

pentru a nu. rămîne în categoria simplei publicistici, critica trebuie să se ferească de compromis, complezență, coluziune de interese, ca de o primejdie mortală".Autoritatea unui critic este, în fond, rezultatul culturii și onestității lui, al curajului, fermității o- piniei, intransigenței, circumstanțe în care pla onestitate poate o formă a prudenței a unei comode pasivități; în critică — ea-mi apare ca o formă a bravurii, căci ea presupune anga
jarea în lupta literară, fără posibilități de retragere. Orice critic — și cu atît mai mult un critic marxist — trebuie să aibă un temperament de luptător: comoditatea, conformismul, frica de răspundere, refugiul în abstracțiuni și în formule generale dovedesc lipsa vocației (dar nu întotdeauna lipsa ambiției I).Cred că este pentru oricine evident faptul că, participînd la edificarea unei culturi socialiste, criticul se află în fața u- nor responsabilități sporite: căci el se adresează unui public care se lărgește mereu, unui public care, prin activitatea sa în ordine practică sau în ordine spirituală, își construiește o nouă cunoștință. A dobîndi încrederea acestui public devine pentru criticul român de azi o obligație de onoare.

Sînt simți și sau

Matei CĂLINESCU

Vacanță în tabără
Foto : M. Cioc

• Teatrul de Operă și Balet : MADAME BUTTERFLY — 11, 
CAVALERUL ROZELOR — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : COLOMBE 
— 20. .
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la Teatrul de vară din 
parcul Herăstrău) : BĂIAT BUN... DAR CU LIPSURI — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" (la Teatrul de vară din 
parcul Nicolae Bălcescu) : SE CAUTĂ UN MINCINOS — 
20,30.
® Teatrul evreiesc de stat : ÎNȚELEPȚII DIN HELEM — 20. 
e Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : NE
GRU PE ALB — 20, (grădina Boema) : NU ADUCE ZIUA CE 
ADUCE NOAPTEA — 20.
• Circul de stat : SENZAȚIONAL-CIRC — 16; 19,30.

• COLIBA UNCHIULUI TOM — film pentru ecran pano
ramic : Patria — 9; 12; 15; 18; 21.
• IN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop : Repu
blica (completare Impresii nocturne) — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15, Excelsior (completare Congresul sindi
catelor) — 9,30; 12; 14; 16,30; 19; 21,15.
O FANTOMAS — cinemascop : Luceafărul — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30, Festival — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21; la 
grădină — 20,30, Stadionul „Dinamo" — 20,30, Grădina

„Bucegi" — 20,15, Feroviar — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15, Melodia — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,15.
9 CURG APELE TULBURI : Cinemateca — 10.
O CELE DOUĂ ORFELINE: București — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21. \
9 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinemascop : 
Tomis — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 20,30, 
Floreasca — 9,30; 12; 15,30; 18; 20,45, Flamura — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
9 PREA TÎRZIU : Capitol (completare Tractorul ’66) — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20; la qrădină — 20,45.
9 DRAGOSTEA ȘI MODA : Grivita — 9,15; 11,45; 16;
18,30; 21.
9 FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : Lumina — 9; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Grădina „Doina" — 20,30 
(la ambele completarea Impresii nocturne), Gloria — 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21,15, Patinoarul „23 August" — 20,30 (la 
ambele completarea Consfătuirea lucrătorilor din industria 
constructoare de mașini). Aurora (completare O poveste cu 
cîntec) — 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 21; la grădină — 20,30. 
® ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinemascop : Victoria — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, Grădina „Progresul" — 
20,30, (la ambele completarea Uvertura), Grădina „Expozi
ția" — 20,30, (completare Congresul sindicatelor).
9 TREI PAȘI PE PĂMÎNT : Central (completare Animale 
marine sedentare) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, 
Viitorul (completare Vizita conducătorilor de partid șl de 
stat în regiunea Suceava) — 15,30; 18; 20,30.
0 HAI, FRANȚA I : Doina (completare Vizita conducăto
rilor de partid șl de stat în regiunea Iași) — 13,45; 16: 
18,30; 21.
0 O CĂLĂTORIE EXPERIMENTALĂ ÎN MAREA ROȘIE — 
CINEMASCOP — DRUMURILE CELUI DE-AL CINCILEA 
CONTINENT : Timpuri Noi — 10—21 In continuare.
@ SERBĂRILE GALANTE : Giulești (completare Vizita con
ducătorilor da partid și de stat în regiunea Iași) — 10,30»

15,30; 18; 20,30, Miorița (completare Ninge) — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,30; 20,45.
0 SĂRITOARELE DE LA TRAMBULINA : Dacia (comple
tare Pavlik) — 9—13,30 în continuare; 16; 18,30; 20,45,
9 FERICIREA ÎN TRAISTĂ : Buzești (completare Tractorul 
’66) — 11,30; 14; 16,15; 18.30: la grădină —• 20,30, Crîngași 
(completare Buhara-Ural) — 15,30; 18; 20,45, Rahova (com
pletare Știință și tehnică nr. 12/1965) — 10,30; 15,30; 18; 
la grădină — 20,30.
O HAIDUCII — cinemascop : Cosmos (completare Orizont 
științific nr. 2) — 14; 16: 18; 20.
® PRINȚESA PĂUNIȚA : Unirea (completare Insula păsă
relelor) — 15,30; 18.
0 SAȘA : Flacăra (completare Tractorul ’66) — 15,30; 18; 
20,30.
0 EU SÎNT CUBA I : Arta — 9; 12; 15; 18; 21; la grădină
— 20,30.
9 GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : Munca 
(completare Cartiere noi In București) — 10,30; 14; 16; 
18,15; 20,30.
0 ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TJNE : Moșilor (com
pletare Știință și tehnică nr. 11/1965) — 11; 15,15; 18; la 
grădină — 20,30, Ferentari (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea Suceava) — 9,30: 
12,15; 15; 17,45; 20,30
© ATENTATUL — cinemascop : Colentina — 16; 18,15;
20,45.
9 FANFAN LA TULIPE : Arenele Libertății — 20,30, Volga'
— 9: 11,15; 13,30: 16: 18,30: 21, Modern — 9,30: 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 21,15.
® FAȚA PIERDUTA — cinemascop : Progresul (completare 
Pavlik) — 11,30: 15,30; 18: 20,45, Pacea (completare Ani
male marine sedentare) - 11: 15,45; 18; 20,15, Clubul Uzi
nelor „Republica" (completare Două săptămîni in Yemen — 
10; 15; 17,30; 20.

educării fetelor. Din păcate, cei ce sînt „musafiri" acasă, sînt „musafiri" rari și la școală. Anchetele sociale scot în evidentă că există un număr destul părinți care consideră ment ce copilul a lev, de educația luise ocupe doar învățătorul, gintele, profesorii, organizațiile de tineret. E adevărat, școala are un hotărîtor rol formativ-uman, dar cum poate crede cineva că cele aproximativ 20 de ore petrecute în familie pot fi considerate ca o zonă de vid din punct de vedere educativ, că cele cîteva ore petrecute de copii sub influenta dascălilor absolvă pe părinți de orice răspunderi In afara celor materiale? într-un mediu familial necorespunzător tot ce „clădesc" profesorii într-o dimineață se „năruie" într-o după masă. Evident, școala nu poate suplini atributele familiei, după cum nici familia nu le poate suplini pe cele ale școlii, în situațiile la care mă refer, se impune cu autoritate un „antidot" arhicunoscut, dar de eficiență sigură : conlucrarea strînsă, sinceră dintre școală și familie.Există însă și situații în care nu s-ar putea spune că părinții se dovedesc pasivi și totuși nu au o prea mare influentă copiilor lor. De obicei, cepe cam așa: mai mama — uitînd copii — sînt de-a dreptul •’inoro- ciți că nu pot stăvili enefgH Socotitoare a unui copil de 6-1' ani: 
nu atinge floarea, nu umbl; 'a aparatul de radio nu ieși pe etc,... Interdicțiile scî nu. nu este 
voie, fugi de acolo etc., etc., se referă, uneori, aproape la întreaga viață a copilului t Ai impresia că asemenea părinți ar dori să-și vadă copiii nemișcati, să nu întrebe nimic, să nu fie copii. Repetate pe parcursul anilor, interdicțiile exagerate, lipsa de răbdare în a satisface curiozitățile specifice vîrstei. amenințările de tot felul, care uneori sperie pe copii, lasă urme adînci în personalitatea acestora. Ei se tem să aibă cea mai mică inițiativă, devin închiși, uneori chiar mincinoși, găsesc în încălcarea nedescoperită a interdicțiilor cea mai mare satisfacție, aș spune chiar un mod de a se răzbuna. De altminteri este un fapt bine cunoscut că interdicțiile prea repetate nasc la copii o dorință lăuntrică de a le încălca. Părinții la care mă refeream nu fac decît să cultive asemenea dorințe.Meditînd asupra unor astfel de probleme, revine în atenție însemnătatea propagandei pedagog’-e în — O — __T-’ • • < ? pre n- eduu. ț.ia de

educativă asupra „istoria" în- întîi tatăl și că an fost- si ei
terasă ,

rîndurile părinților. Extindere au luat-o lectoratele din școî ferințele, avînd ca temă în familie, prezentate la casele cultură si căminele culturale reclamă, după părerea mea, o analiză mai atentă a modului în care e elaborată tematica lor. Unele dintre ele — cel puțin din cele pe care am avut prilejul să le cunosc — abundă în generalități, lectorii necunos- cînd sau nefăcînd nici un efort pentru a cunoaște problemele care prezintă interes pentru auditoriu. Se aduc în discuție prea rar fapte concrete sau erori educative mai curent comise de părinți, în aparență fără însemnătate, dar deseori cu repercusiuni asupra formării multilaterale a copilului ca cele la care m-am referit în rîndurile de față.Firește, propaganda pedagogică ar trebui să fie sprijinită în mai mare măsură și de cercetările științifice. Investigațiile de psihologie și pedagogie au însă deocamdată o arie de cuprindere destul de restrînsă, efectuîndu-se cu preponderentă în școală. Cercetările concrete ale vieții de familie a copilului în perioada preșcolară și cea a școlarității implică în mod necesar o strînsă colaborare nu numai între pedagogi și psihologi, ci și între sociologi, fiziologi filozofi etc. Numai astfel de cercetări complexe pot constitui o temeinică bază științifică de studiere a acestor prime etape de formare a personalității. Pentru ca și părinții să poată beneficia de ceea ce știința cucerește în domeniu] educației este de dorit ca roadele cercetărilor care se fac să fie concretizate nu numai în lucrări fundamentale, dar și în broșuri, conferințe, consultații etc.Toate acestea și multe altele condiționează în mod hotărît așezarea muncii de educație a copiilor în familie pe baze tot mai științifice.
O VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Lira fcompletara 
Plastica in parc) — 15,30; 18; la grădină — 20,30.
© CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Drumul Sării — 11: 
15; 17,45; 20,30.
0 INSPECTORUL : Cotroceni (completare Două săptămîni 
în Yemen) — 10,30; 15; 17,45; 20,45.

® 8,30 — Ora exactă. Cum va ii vremea 0 8,32 — PENTRU 
NOI, FEMEILE. Sfatu'ri practice <9 9,15 — EMISIUNE PEN
TRU COPII ȘI TINERETUL ȘCOLAR : Poșta copiilor. Itine
rar de excursie. Cîntec și joc. Program prezentat de pio
nierii cercului artistic ai Casei pionierilor din Timișoara. 
© 10,30 — EMISIUNEA PENTRU SATE 0 16,00 - STU
DIOUL A : Convorbire cu tov. Nicolae Topor despre sta
rea vremii ; Campionatul mondial de fotbal . Prezintă 
Cristian Țopescu și Eftimie ionescu ; Camping. Prezintă 
Gh. Epuran ; Alain Calmat, fost campion mondial la patinaj 
artistic — reportaj filmat : Caricaturi cu privire la circu
lație ■,„ Muzică ușoară cu orchestia Valentiu Grigorescu. 
Solistă : Gigi Marga ; Transmisiune de la Odesa — Con
cursul international de atletism © 19,00 - Telejurnalul de 
seară ® 19,10 — Interpretul preferat. își dau concursul : 
Dan Moisescu, Polina Manoilă, Ion Bogza și formația con
dusă de Nicu Stănescu ® 19,30 - Documente de piatră : 
CURTEA DE ARGEȘ ® 20,00 MICROVAR1ETĂȚI — emi
siune muzlcal-distractivă. Transmisiune de la Ștrandul Ti
neretului. ® 21,00 — Film artistic: „SAȘA", o pro
ducție a studiourilor din Iugoslavia ® 22,35 _  Telesport
© 22,50 — Telejurnalul de noapte.
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Plecarea unei delegații 
e partid și guvernamentale 

în AlgeriaSîmbătă dimineața a plecat spre Alger o delegație de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, care, la invitația Frontului de Eliberare Națională și a guvernului algerian, va participa la festivitățile ce vor avea loc cu prilejul celei de-a IV-a aniversări a independenței Republicii Algeriene Democratice și Populare și a sărbătorii partidului și tineretului.Din delegație fac parte Pompiliu Macovei, membru al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, conducătorul delegației. Ștefan Bîrlea, mem

bru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Ion Georgescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Alger.Pe aeroport, la plecarea delegației, erau prezenți Adrian Dimitriu, ministrul justiției, Ion Stoian, șef de secție la C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, vicepreședinții Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.(Agerpres)
Vizita în tara noastră

♦ 2>

a unei delegații de specialiști 
belgieni din agriculturăSîmbătă dimineața a părăsit Capitala delegația de specialiști din agricultura Belgiei, care, la invitația Consiliului Superior al Agriculturii, a făcut o vizită în țara noastră.In ajunul plecării, specialiști belgieni au făcut o vizită la Consiliul Superior al Agriculturii, unde au fost primiți de Petre Moldovan, prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, de alți membri ai conducerii consiliului, precum și ai institutelor de cercetări 1 agricole. Cu acest prilej, oas- pr ^belgieni și-au expus impresiile î Adese în cele zece zile de cînd au s9J5.it în țară, timp în care au vizitat institute de cercetări și de învățămînt agricol superior, stațiuni experimentale, gospodării de stat și cooperative agricole.După ce a mulțumit, în numele delegației, pentru posibilitățile ' create de a cunoaște realitățile a- griculturii țării noastre, dl. Auguste Parmentier, secretar general al Ministerului Agriculturii al Belgiei, a arătat că „membrii delegației și-au făcut o imagine cuprinzător’-* " -iblemelor de României și

principiilor organizatorice ale producției. Am constatat cu satisfacție — a spus el — legătura strînsă care există între cercetarea științifică, învățămînt și practica agricolă. Ne-a impresionat atmosfera de entuziasm care domină în activitatea de cercetare și în cea de producție. .Terminarea cooperativizării — a subliniat oaspetele belgian — a constituit un succes important, o mare etapă încheiată, care a solicitat eforturi perseverente, cu rezultate pozitive asupra producției, rezultate pe care le-am cunoscut în timpul vizitei mele“.Referindu-se la perspectivele a- griculturii noastre, dl. Constant Boon, președintele organizației a- gricole „Boerenbond“, a apreciat între altele, caracterul realist al planului cincinal, faptul că a fost elaborat în urma unoi’ consultări largi ale specialiștilor și practicienilor.Ca și în timpul vizitei în țară, la întîlnirea de la Consiliul Superior al Agriculturii oaspeții belgieni au relevat interesul deosebit pe care îl au contactele între specialiștii din agricultura celor două țări.(Agerpres)

pentru 4—5—6 
jenera) frumoasă, 
bil. Izolat se vor 
le ploaie. Vint 
ivit. Temperaturi- 
i cuprinse între 9 
maximele între 20 
ști : Vreme în ge

neral frumoasă. Cerul variabil. 
Tendință de averse în cursul după- 
amiezii. Vint slab. Temperatura în 
creștere. Pe litoral : Vremea se a- 
meliorează. Cerul va fi variabil. 
Inserări mrți accentuate se vor 
produce în cursul după-amiezii, 
cînd vor cădea averse locale. Tem
peratura în creștere.

SESIUNEA A XXII A A COMISIEI 

)MW SOVIETICE DE COLABORARE

TEHNICO ȘTIINȚIFICĂ
Recent a avut loc la București cea de-a XXII-a sesiune a Comisiei româno-sovietice de colaborare teh- nico-științifică. La sesiune a fost examinată îndeplinirea prevederilor protocolului sesiunii a XXI-a și s-a convenit tematica de colaborare tehnico-științifică pentru perioada următoare.In conformitate cu protocolul semnat, partea română va transmite documentații tehnice și va primi specialiști sovietici pentru cunoașterea realizărilor tehnico- științifice în domeniile industriei chimice, constructoare de mașini, petroliere și altele. Partea sovietică 

„va transmite documentații tehnice

și va primi specialiști români pentru cunoașterea realizărilor teh- nico-științifice în domeniile industriei chimice, constructoare de mașini, miniere, energetice, metalurgice și altele.Cu acest prilej au fost examinate și probleme organizatorice, în vederea îmbunătățirii în continuare a activității de colaborare tehnico-științifică dintre cele două țări.In timpul șederii sale, delegația sovietică a vizitat unele întreprinderi industriale și instituții culturale din România.Lucrările sesiunii s-au desfășurat înt,r-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.
Crorțica ^il«l

PLECAREA TOVARĂȘILOR 
CAMARA DAMANTANG 
SI DIALLO ABDULAYETovarășii Camara Damantang, membru al Biroului Politic al Partidului Democrat din Guineea, ministru delegat pentru Guineea mijlocie, și Diallo Abdulaye, ambasador itinerant, directorul Diviziei Politice din Ministerul Afacerilor Externe, secretar general al Ligii de prietenie cu popoarele din Africa și Asia, care au făcut o vizită în țara noastră, au părăsit Bucu- reștiul sîmbătă 2 iulie, îndreptîn- du-se spre patrie.
SOSIREA MINISTRULUI 
ETIOPIEI ÎN REPUBLICA 
SOCIALISTĂ ROMÂNIAîn ziua de sîmbătă. 2 iulie 1966, a sosit în Capitală Table Tsadik Mekouria, noul trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Etiopiei în Republica Socialistă România. •A*In zilele de 30 iunie-2 iulie 1966, o delegație a Frontului de eliberare a sudului ocupat al Yemenului (FLOSY) a vizitat Republica Socialistă România. Delegația este formată din Abdula al Asnag, șeful Biroului Politic al FLOSY, secretar general al Congresului sindicatelor din Aden, și Abdulah Abey, membru al Consiliului revoluționar al FLOSY.In timpul șederii în țara noastră, membrii delegației au avut convorbiri la Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, precum și la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

De asemenea, delegația a fost primită la Secția internațională aC. C. al P.C.R.
★Sîmbătă seara a părăsit Capitala delegația Institutului federal de statistică al R. S. F. Iugoslavia, în frunte cu Latifici Ibrahim, conducătorul institutului, care în perioada 27 iunie—2 iulie a făcut o vizită la Direcția Centrală de Statistică din Republica Socialistă România.La plecare, în Gara de Nord, oaspeții au fost conduși de dr. Constantin Ionescu, director general alD. C.S.

ADUNAREA FESTIVĂ 
CONSACRATĂ ZILEI 

MONDIALE A COOPERAȚIEISîmbătă a avut loc în Capitală o adunare festivă consacrată sărbătoririi Zilei mondiale a cooperației.Despre semnificația acestei zile a vorbit Constantin Mateescu, președintele Uniunii centrale a cooperației de consum.Participants la adunare au adresat o telegramă Alianței cooperatiste internaționale în care își exprimă solidaritatea cu cooperatorii din lumea întreagă în lupta pentru ridicarea bunăstării popoarelor, pentru menținerea și consolidarea păcii. Totodată, ei se pronunță pentru încetarea agresiunii americane în Vietnam și pentru respectarea dreptului legitim al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, în conformitate cu voința și interesele sale, fără amestec din afară. (Agerpres)
CICLISM

„Cupa Voința"
Ieri, pe distanța Bușfeni — Pre

deal — Brașov — Hărman — Cio
plea — Predeal — Bușfeni (90 km) 
s-a disputat etapa a 5-a a competi
ției cicliste „Cupa Voința”. Victoria 
a revenit lui W. Egyed (Steaua), în 
2 ore 17 minute 40 secunde.

In clasamentul general conduce 
Gabriel Moiceanu (Dinamo). Astăzi 
are loc ultima etapă.

Stagiul studențesc de practică
(Urmare din pag. I)

TELEGRAME EXTERNE
Cuvlntarea lui L. I. Brejnev 
la întîlnirea cu absolvenții academiilor 
militare sovieticeMOSCOVA (Agerpres). — Luînd cuvîntul la întîlnirea conducătorilor P.C.U.S. și ai guvernului sovietic cu absolvenții academiilor militare sovietice, L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a arătat că Uniunea Sovietică face „tot ce-i stă în putință pentru a nu permite forțelor agresive ale imperialismului să dezlănțuie un nou și sîngeros război mondial".In continuare, vorbitorul a spus : „în condițiile în care imperialiștii organizează acțiuni militare provocatoare cînd într-o regiune a lumii cînd în alta, nu există nimic mai important decît continua dezvoltare și perfecționare a colaborării între țările socialiste în domeniul apărării, frăția în muncă înregimentîndu-se cu frăția de arme".Ocupîndu-se de problemele legate de extinderea intervenției a- mericane în Vietnam, el a subliniat că prin bombardarea periferiilor orașului Hanoi și ale portului Haifong, guvernul S.U.A. „pășește pe o treaptă nouă, și mai periculoasă, a politicii sale criminale de „escaladare" a războiului împotriva poporului vietnamez". Secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a declarat că „Uniunea Sovietică a ajutat și va ajuta eroicul popor vietnamez în lupta pentru apărarea libertății și pentru izgonirea cotropitorilor de pe pă- mîntul său. Noi tragem concluziile necesare . din ultimele crime ale

imperialismului american. Ajutorul nostru va spori".Vorbitorul a declarat, de asemenea, că Uniunea Sovietică nu va precupeți nici pe viitor nimic pentru ca „forța și pregătirea de luptă a armatei noastre să fie pe deplin suficiente pentru zdrobirea oricărui agresor". Paralel cu întărirea conducerii unice, a spus Leonid Brejnev, este necesar să îmbunătățim pe toate căile munca politică de partid „astfel încît coeziunea de monolit a personalului armatei și flotei să sporească și mai mult, pentru a fi ridicate și mai sus spiritul de organizare și pregătirea de luptă a trupelor".Referindu-se la vizita generalului de Gaulle în U.R.S.S., secretarul general al C.C. al P.C.U.S. a calificat-o drept o „contribuție importantă la dezvoltarea prieteniei dintre Uniunea Sovietică și Franța". El a relevat că această vizită poate juca un rol important în „rezolvarea cu succes a multor probleme internaționale acute, mai ales a celor legate de securitatea europeană".In continuarea cuvîntării sale, L. I. Brejnev s-a ocupat de necesitatea întăririi capacității de apărare a Uniunii Sovietice și s-a referit în încheierea cuvîntării sale la unele probleme ale construcției militare din Uniunea Sovietică și la unele probleme economice interne.

Delegație a P.S.I.U.P. 
primită 
de Walter UlbrichtBERLIN 2 (Agerpres). — Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., a primit o delegație a Partidului Socialist Italian al Unității Proletare în frunte cu Tullio Vecchietti, secretar al P.S.I.U.P. Au fost de față prof. Kurt Hager, membru al Biroului Politic, al C.C. al P.S.U.G., și Hermann Axen, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.

OSLO

Azi in Capitală
RUGBI. Pe stadionul Con

structorul, începînd de la ora 
10,30, sînt programate în cuplaj 
meciurile Constructorul — F.K. 
Postenski (Sofia) și Lotul de ju
niori A — Lotul de juniori B.

NATAȚIE. La Ștrandul Tinere
tului, dimineaja de la ora 11 și 
după-amiază de la 16, au loc 
întrecerile din prima etapă a 
campionatului republican de să
rituri de la platformă (seniori, 
juniori și copii).

FOTBAL. Selecționata univer
sitară a țării noastre, care se 
pregătește pentru campionatul 
european din Spania, susfine 
astăzi un meci de verificare în 
compania echipei Rapid Bucu
rești. Din lot fac parte, printre 
alții, Papuc, Pexa, Anca, Neșu, 
Strîmbeanu, Lucescu, Ciornoavă 
etc. Meciul se desfășoară pe 
stadionul Giulești, începînd de 
la ora 10,30.

ÎN CÎTEVÂ
RÎNDURI

o Rezultate din ziua a doua a tur
neului international feminin de handbal 
de la Belgrad : Iugoslavia-România 
9—4 (3—3); U.R.S.S.-Cehoslovaciă
14—11 (8—5).

0 Reprezentativa de fotbal a Bulgariei 
a susținut un nou țoc de verificare în 
vederea campionatului mondial, întîl- 
nind la Viena formația locală Rapid. 
Fotbaliștii bulgari au cîștigat cu 3—2 
(1—2). Linia de atac a echipei Bulgariei 
a fost condusă de cunoscutul interna
țional Asparuhov.

o La Stockholm s-a desfășurat o re
uniune de box în cadrul căreia fostul 
campion mondial la categoria grea, pu- 
gilistul de culoare Sonny Liston, l-a în
vins prin k.o. în repriza a 7-a pe Ger
hard Zech (R. F. Germană).

s-a recomandat ca practica studenților din anul II să fie organizată în două serii, în iulie și august. Pentru a da posibilitate studenților să-și redacteze în mai bune condiții caietele de practică, durata practicii a fost limitată la 6 ore pe zi pentru toți anii de studii. Este recomandabil ca, în măsura posibilității, studenții din anul IV să rezolve, în timpul cit se află în întreprindere, teme legate de specificul procesului de producție respectiv. în acest scop, ei vor ii repartizați, de preferință, la întreprinderi cu grad ridicat de tehnicitate.Celv arătate mai sus se referă, în general, la toate sectoarele de producție și, în particular, la locurile unde iac practică viitorii ingineri. In învățămîntul agricol, la facultățile de agricultură și horticultură, printre alte măsuri, s-a făcut o reducere de o săptămî- nă a practicii anului III, ea fiind programată între 4 august—3 septembrie. Colocviul de practică al anului V de la aceste facultăți s-a înlocuit printr-o apreciere a activității (pe baza caietului de practică, a calificării făcute de conducerea unității, a raportului organelor de îndrumare și control și a unui referat personal al studentului practicant).în sectorul învățămîntului economic, ca și în alți ani, prin stagiul de practică se urmărește cunoaș
VOLEI

n meci revanșă

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). — Sala „Armata" din localitate a găzduit sîmbătă a doua partidă amicală de volei dintre reprezentativele masculine ale României și Cehoslovaciei. Ca și în primul joc, desfășurat vineri la Sibiu, voleibaliștii români au cîștigat cu scorul de 3—2. La seturi : 12—15, 4—15, 15—11, 15—11, 15—11. în setul al treilea, deși au fost conduși cu 9—2 (!) și prin urmare amenințați de o înfrîngere cu 3—0, jucătorii noștri au reușit să se concentreze și să aducă avantajul de partea lor, obținînd în final o victorie meritată.
Stadionul „Republicii" din Capitală a găzduit aseară la lumina reflectoarelor meciul internațional de fotbal Progresul București—Spartak Subotica (Iugoslavia). Gazdele au învins cu scorul de 4—1 (3—0). în fotografie : o acțiune ofensivă la poarta oaspeților Foto i M. Cioc

terea — încă din timpul studenției— a modului de organizare a activității întreprinderilor și instituțiilor economice și a desfășurării proceselor și fenomenelor economice. La secțiile care reclamă divizarea practicii pe întreprinderi cu specific diferit, practica unui an va putea fi fracționată.Lunile de vară reprezintă și pentru studenții altor instituții de învățămînt superior — universități, institute pedagogice, de artă — prilejul confruntării și îmbogățirii cunoștințelor științifice cu experiența și activitatea concretă din instituții social-culturale, anco- rîndu-i pe studenți în realitățile vieții, ale viitoarelor lor profesiuni.Măsurile menționate vor conduce, desigur, la înlăturarea unora dintre lipsurile constatate pînă a- cum. Dar practica în producție va fi ou adevărat eficientă, își va a- tinge scopul, numai în măsura în care toți cei care concură la buna ei desfășurare vor face tot ce depinde de ei pentru a realiza importantele îndatoriri ce le-au fost încredințate cu privire la pregătirea cît mai temeinică a viitorilor specialiști.Am vrea să subliniem în mod deosebit răspunderea deosebită a instituțiilor de învățămînt superior în legătură cu asigurarea unei îndrumări efective — Ia obiect •— a studenților, a controlului atent al activității lor în producție. De aici cerința ca îndrumătorii de practică să iie ei înșiși temeinic pregătiți, să cunoască atît conținutul procesului instructiv-educativ, o- glindit în programa practicii, cît și realitățile din uzina sau întreprinderea respectivă.O dată cu menționarea faptului îmbucurător că în ultimii ani s-au făcut pași înainte în ceea ce privește stabilirea locurilor de practică în întreprinderi și adaptarea programului acesteia la specificul procesului de producție dintr-un loc sau altul, se poate face constatarea că legătura și colaborarea dintre iacultăți și unitățile economice poate fi mai strînsă, mai rodnică.Nu e mai puțin adevărat că a- ceste stagii, atît de prețioase, din timpul de formarg a viitorului specialist vor fi folosite cu maximum de randament în măsura în care și studenții — principalii beneficiari— își vor îndeplini cu conștiinciozitate și răspundere îndatoririle ce le revin. Respectarea riguroasă a disciplinei de lucru, atitudinea demnă și conlucrarea atentă cu noii tovarăși de muncă, de la care au multe de învățat și alături de care vor lucra după absolvirea facultății, sîrguința personală, vor da stagiului de practică adevărata sa semnificație.

Discuții in jurul 
televiziunii 
in culoriOSLO 2 (Agerpres). — In cadrul ședinței de sîmbătă a Comitetului consultativ internațional de radio- telecomunicații (C.C.I.R.), ale cărui lucrări se desfășoară în capitala Norvegiei, a avut loc punerea la vot a celor două sisteme europene „rivale" de televiziune în culori — procedeul francez Secam și cel vest-german, Pal. Potrivit rezultatelor oficiale ale votului, 34 din cele 75 de delegații prezente la ședință s-au pronunțat în favoarea sistemului francez Secam-3, 14 pentru sistemul vest-german Pal, 9 pentru sistemul american N.T.S.C., iar 4 în favoarea procedeului francez Secam-4 (versiune a lui Secam-3 îmbunătățită). 14 țări s-au abținut de la vot.Printre țările care s-au pronunțat în favoarea sistemului francez Secam-3 se numără : R. P. Albania, Algeria, Bolivia, Bulgaria, țările afro-malgașe, Cuba, Grecia, R. P. Ungară, Mongolia, Peru, R.P. Polonă, U.R.S.S., Republica Socialistă România, Cehoslovacia, Iugoslavia etc.Rezultatul acestui vot va oferi participanților la conferință o bază concretă pentru discutarea problemei adoptării unui sistem european unic de televiziune în culori.

Conferința mondială 
pentru reforma agrarăROMA 2 (Agerpres). — Sîmbătă s-au încheiat la Roma lucrările Conferinței mondiale pentru reforma agrară la care au luat parte 300 de delegați din 77 de țări. Republica Socialistă România a fost reprezentată la această conferință de o delegație condusă de prof. David Davidescu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii.Participanții la Conferința mondială pentru reforma agrară au a- doptat o rezoluție cerînd țărilor dezvoltate să acorde un ajutor a- decvat țărilor în curs de dezvoltare în domeniul economic și tehnic privind reforma agrară și sectoarele economice afectate de aceasta.
Greva muncitorilor italieni 
din industria poligraficăROMA 2 (Agerpres). — Greva generală națională declarată .vineri de muncitorii din industria poligrafică a Italiei continuă. Unicul mijloc de informare pentru cetățenii italieni rămîne pînă luni difuzarea știrilor în cadrul emisiunilor de radio și televiziune. Singurul ziar care a apărut sîmbătă a fost publicația neofascistă „Se- colo d’Italia". Apariția celorlalte ziare italiene, inclusiv a cotidianului în limba engleză „Daily American", a fost sistată. Greviștii revendică reînnoirea contractelor de muncă și îmbunătățirea salarizării.

Declarația P. C. 
din ArgentinaBUENOS AIRES 2 (Agerpres). — Partidul Comunist din Argentina a dat publicității o declarație în care arată că în urma loviturii de stat, săvîrșită de militari, în Argentina se desfășoară o campanie de represiuni împotriva elementelor democratice, a partidelor politice. In urma înlocuirii constituției cu așa-zisul „statut revoluționar", președintele țării are puteri nelimitate — subliniază declarația El va deține, în același timp, puterea legislativă, executivă și judiciară.Declarația arată că actualul regim încearcă să încheie „un armistițiu între muncitorî și patroni, între țărani și moșieri, pentru a stăvili împotrivirea clasei muncitoare și a o împiedica să lupte pentru drepturile sale". Partidul comunist arată că în țară sînt destule forțe pentru a împiedica aceste atacuri. Trebuie unite toate forțele progresiste în vederea susținerii unui program comun de luptă pentru satisfacerea imediată a cerințelor lor, pentru libertăți democratice. pentru eliberarea deținuți- lor politici, pentru o politică externă iubitoare de pace. Partidul Comunist din Argentina se pronunță pentru crearea unui guvern în care să fie reprezentate toate forțele progresiste din țară.

★După cum relatează agenția France Presse, un număr de 30 de persoane au fost arestate în cursul operațiilor întreprinse de poliție, al căror scop a fost închiderea sediilor din Buenos Aires ale Partidului Comunist din Argentina.
*Printr-un decret semnat sîmbătă de noul președinte al Argentinei, generalul Juan Carlos Ongania, toate partidele politice din Argentina, care au fost deja interzise de către junta militară la 28 iunie, cînd a avut loc lovitura de stat, au fost oficial dizolvate. Potrivit decretului, se interzice, de asemenea, orice manifestație publică și orice reuniune politică.Se anunță, pe de altă parte, că generalul Ongania și-a continuat consultările privind desemnarea membrilor noului cabinet. Au fost desemnați pînă în prezent titularii pentru Ministerul Economiei, Ministerul de Interne și Ministerul Finanțelor. Cei trei șefi militari, care au preluat puterea prin lovitura de stat de la 28 iunie, au fost, de asemenea incluși în rîndurile membrilor cabinetului în curs de formare.

Chimiștii în pus cu vremea
La tînărul combinat chimic din Schwedt, dotat cu instalații dintre cele mai moderne, rațio- nalizatorii și-au găsit de lucru îndată după montarea noilor utilaje. Explicația acestui fapt, care ar putea părea ciudat, mi-au dat-o chiar unii ingineri din întreprindere. Opinia lor ar putea fi rezumată astfel: astăzi, tehnica și știința sînt în continuă dezvoltare, iar chimia reprezintă un sector în care revoluția tehnică se face cel mai mult simțită; ceea ce azi e considerat ultima expresie a tehnicii, poate fi depășit într-un timp foarte scurt; în decurs de numai 5—10 ani, procedee și instalații chimice dintre cele mai moderne pot deveni nerentabile, dacă nu țin pasul cu tehnica mondială. Iată de ce încă'în timpul construcției combinatului specialiștii au aplicat un șir de inovații tehnice, punînd totodată accentul pe intrarea cît mai grabnică în funcțiune a noilor instalații și atingerea parametrilor proiectați.Am aflat că muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderii au făcut pînă acum propuneri de inovații și raționalizare care aduc un beneficiu a- nual de 25 milioane mărci. De pildă, un colectiv de tehnicieni, de sub conducerea dr. Bohl- mann, a reușit ca, la scurt timp după intrarea în funcțiune a unei instala

ții, să-i aducă îmbunătățiri care au permis obținerea unui combustibil lichid de calitate superioară celui proiectat inițial.Un rezultat al preocupării deosebite de a ține „pasul cu vremea" a fost că, în primul trimestru al anului, planul la producția de mărfuri a fost depășit cu 2,8 milioane mărci. Combinatul de la Schwedt este astăzi cel mai mare producător de uleiuri minerale din R.D. Germană ; el dă zilnic 1 000 tone de benzină cu cifră octanică ridicată.Eforturile pentru progresul tehnic continuu sînt vizibile și în alte întreprinderi ale industriei chimice din R.D. Germană.^ Oamenii muncii se străduiesc să obțină rezultate cît mai bune prin aplicarea neîntîrziată în producție a unor noi procese tehnologice, prin modernizarea întregului proces de producție. Un e- xemplu îl oferă uzina chimică „Leuna", care a fost supusă unor profunde transformări: a fost dotată cu utilaj tehnic modern, au fost construite noi secții și linii tehnologice. Aici se produc îngrășăminte chimice, carburanți, lubri- fianți, cleiuri, materie primă pentru fibre sintetice, precum și numeroase materii prime și semifabricate, organice și anorganice. La începutul a- cestui an a intrat în func

țiune o nouă instalație de producere a polietilenei la înaltă presiune. Este in curs de construire cea de-a doua linie tehnologică a unei instalații de fracționare a benzinei, precum și a unei instalații pentru producerea ca- prolactamei, care va avea o capacitate anuală de 25 000 tone.La combinatul de fibre sintetice „Guben" din Wilhelm Pieck Stadt s-a început construcția unei fabrici textile în miniatură. Aci, noile fibre sintetice vor trebui să treacă un examen la războaie de țesut, mașini de tricotat, instalații de vopsit și secția de confecții. în acest fel se poate asigura mai din timp înlăturarea unor neajunsuri, lucru care pînă acum necesita vreme îndelungată.în ultimii ani, industria chimică a R.D. Germane a înregistrat un avînt deosebit, devenind a doua ramură importantă a economiei țării. în prezent, peste 15 la sută din volumul global al producției industriale a R.D.G. revine chimiei. în întreprinderile din această ramură sînt ocupați circa 270 000 de muncitori, tehnicieni, ingineri, oameni de știință. Nu mai puțin de 300 de produse noi și perfecționate ale industriei chimice din R.D.G. au fost prezentate la tîr- gul de la Leipzig în primăvara lui 1966.Răspunzînd chemării

C.C. al P.S.U.G. de a-și da întreaga contribuție la creșterea venitului național, oamenii muncii din industria chimică s-au angajat să pună la dispoziția întreprinderilor prelucrătoare un sortiment tot mai bogat de materii prime și semifabricate, pentru a stimula și în a- cest fel ridicarea calității produselor. Un exemplu îl oferă colectivul combinatului electrochimie Bitterfeld, care a realizat granule noi PVC, din care se produce un material foarte flexibil pentru confecționarea tălpilor de pantofi.O altă tendință remarcată în ultima vreme, în legătură cu această ramură a economiei, este a- ceea de a reduce exportul de materii prime și semifabricate, în favoarea produselor finite. Calculele făcute au arătat că din materii prime sintetice în valoare de 1,5 milioane mărci (echivalentul producției pe o zi a întreprinderii „Leuna 2“) se pot realiza produse finite în^valoare de 10 milioane mărci. Trebuie notat că, din 1950 pină în prezent, exportul produselor industriei chimice a R.D.G a sporit cu 500 la sută.In pas cu tehnica nouă, chimia R.D. Germane se dezvoltă continuu, ca o expresie a prefacerilor înnoitoare care au loc în întreaga țară.
Șt. DEJU
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ÎN ÎNTREAGA LUME

Popoarele înfierează 
fărădelegile S.U.A. in Vietnam

SOFIA. în declarația guvernului R. P. Bulgaria se arată că poporul bulgar condamnă acțiunile întreprinse de imperialiștii americani care au ca scop lărgirea și intensificarea agresiunii în Vietnam și în A- sia de sud-est.
Poporul bulgar, se spune în declarație, își exprimă indigna

rea față de aceste noi acțiuni 
ale guvernului S.U.A. și cere a- 
cestuia să pună capăt imediat 
raidurilor piraterești deasupra 
teritoriului R. D. Vietnam, să-și 
retragă trupele din Vietnamul 
de sud și să lase poporul viet
namez să-și rezolve singur pro
blemele fără amestec din afară, 
pe baza declarației guvernului 
R. D. Vietnam și a programu
lui Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud.Exprimîndu-și solidaritatea cu lupta poporului vietnamez, poporul bulgar va continua să acorde ajutor deplin, sub toate formele, R. D. Vietnam și poporului vietnamez pînă la victoria finală, se subliniază în declarația guvernului R. P. Bulgaria.

ALGER. Algeria condamnă cu hotărîre bombardarea periferiilor orașelor Hanoi și Haifong de către avioanele americane, a declarat sîmbătă un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe algerian. Aceste bombar
damente, a subliniat purtătorul de cuvînt, reprezintă o flagrantă 
violare a suveranității Republi
cii Democrate Vietnam, un act 
inuman, care pune în primejdie 
pacea întregii lumi.

STOCKHOLM. „Este foarte re
gretabil că americanii au consi
derat necesar să bombardeze 
Hanoiul și Haifongul", a declarat vineri seara, în cadrul u- nui interviu televizat, Torsten Nilsson, ministrul de externe al Suediei. Nilsson a adăugat că guvernul suedez este de părere că trebuie să se pună capăt bombardamentelor în Vietnam pentru „a crea posibilitatea unor negocieri la care să participe și Frontul Național de Eliberare".

Noi atacuri criminale
NAVE Șl AVIOANE AMERICANE AU BOMBARDAT 
AMBARCAȚIUNI DE PESCUIT ÎN RAZA 
PORTULUI HAIFONGHANOI 2 (Agerpres). — In după-amiaza zilei de 1 iulie, nave de război și avioane de luptă americane au bombardat ambarcațiuni de pescuit ale R. D. Vietnam care navigau în raza portului Haifong, anunță agenția V.N.A. Unități ale Armatei populare vietnameze au dat o ripostă hotărîtă agresorilor care au pătruns în apele teritoriale ale R. D. Vietnam. Ele au scufundat o navă americană, obligînd pe celelalte să se retragă.Comentînd această nouă acțiune a Statelor Unite — arată agenția V.N.A. — observatorii din Hanoi au declarat că este falsă afirmația agresorilor americani potrivit căreia nave de patrulare ale R. D. Vietnam ar fi provocat navele de război americane la 100 de km în largul coastei în apele internaționale.
Demonstrații de protest

Tn orașele Japoniei au loc numeroase acțiuni de protest împotriva agresiunii americane în Vietnam. Peste 2500 de persoane au participat vineri la un miting în capitala țârii condamnînd bombardarea periferiilor orașelor Hanoi și Haifong. Comitetul pentru apărarea păcii a adresat o telegramă de protest președintelui Johnson în care se arată că aceste bombardamente sporesc pericolul pentru pacea lumii. în fotografie: o demonstrație pe străzile orașului Osaka sub lozinca „Americani, afară din Vietnam!"
NEW YORK. în fața sediului 

misiunii permanente a S.U.A. la 
O.N.U. a avut loc vineri o nouă 
demonstrație de protest împotriva 
„escaladării" războiului dus de 
Statele Unite în Vietnam.

AMSTERDAM. Grupuri de ma- nifestanți au străbătut străzile orașului Amsterdam demon- strînd împotriva politicii americane în Vietnam. Poliția a arestat peste 70 de persoane.

Largă mișcare 
revendicativă 
in Grecia

ATENA 2 — Corespondentul A- gerpres, C. Alexandroaie, transmite: Mișcarea revendicativă din Grecia ia amploare. Șoferii și încasatorii de pe autobuzele și troleibuzele societăților de transport din Atena au declarat sîmbătă grevă în sprijinul revendicărilor lor cu privire la majorarea salariilor. Transportul în comun din capitala Greciei a fost aproape total paralizat. Camioanele militare puse în circulație din ordinul autorităților nu au putut face față cerințelor. în același timp continuă greva muncitorilor de la fabrica de frigidere „Kelvinator", declarată în semn de protest împotriva concedierii de către patronat a unui număr de șase muncitori. Funcționarii Camerei de comerț din localitatea Patras au încetat lucrul, revendi- cînd majorarea salariilor.Totodată, au fost anunțate greve ale muncitorilor cizmari, ale vîn- zătorilor din magazinele alimentare, ale personalului fabricii de zahăr din orașul Larissa și ale muncitorilor de la fabrica de stofe „Siharas". Greviștii revendică majorarea salariilor și protestează împotriva măsurilor arbitrare de concediere luate de patronat.
După formarea 

noului guvern dominican
SANTO DOMINGO 2 (Agerpres). — Noul președinte al Republicii Dominicane, Joaquin Balaguer, a anunțat componența guvernului său, în care a inclus 12 miniștri reprezentînd șase grupări politice dominicane. Dintre aceștia, Martinez Francisco (ministru al finanțelor) și Jose Brea Pena (ministru al comerțului și industriei) sînt membri ai Partidului Revoluționar Dominican, condus de Juan Bosch. Un alt membru al aceluiași partid. Antonio Casasnovas Garrido, a fost numit ministru fără portofoliu. Ca ministru al forțelor armate a rămas generalul Enrique Perez y Perez, care a ocupat aceeași funcție în guvernul provizoriu condus de Hector Garcia Godoy. Pentru prima dată într-un guvern dominican a fost inclusă o femeie, Altagracia Bautista de Suarez, în calitate de ministru al muncii.în legătură cu formarea noului guvern, Juan Bosch a declarat că nu se opune participării membri-

Guvernul francez despre:
0 Călătoria președintelui de Gaulle

® Politica americană de escaladare a agresiunii

PARIS 2 (Agerpres). — La 2 iulie a avut loc la Paris o ședință extraordinară a Consiliului de Miniștri al Franței prezidată de generalul de Gaulle. în cursul reuniunii, ministrul afacerilor externe. Couve de Murville, a prezentat o informare în legătură cu călătoria întreprinsă în Uniunea Sovietică de președintele Franței, de Gaulle, în cuvîntarea sa ministrul de externe al Franței a calificat această vizită ca fiind „foarte importantă" și a subliniat că „apropierea franco-sovietică se înscrie pe linia politicii externe a Franței, al cărei obiectiv este interesul față de Europa și față de pace". In cursul ședinței a fost abordată, de asemenea, situația din Vietnam. în legătură cu această problemă, secretarul de stat pentru problemele informațiilor, Yvon Bourges, a declarat la sfîrșitul ședinței corespondenților de presă că „guvernul francez a făcut în nenumărate rînduri cunoscută poziția sa de dezaprobare a politicii de escaladare pe care S.U.A. o duc în Vietnam". în legătură cu recentele bombardamente ale aviației americane asupra 

lor partidului său la activitatea cabinetului, dar a menționat că Partidul Revoluționar Dominican nu se consideră legat de politica lui Balaguer.După anunțarea componenței guvernului, președintele Balaguer a expus unele aspecte ale viitoarei sale politici externe. El a declarat că se pronunță în favoarea menținerii de relații diplomatice cu toate țările Americii Latine, „fără să ne preocupe caracterul instituțiilor de acolo". Președintele dominican nu a abordat direct problema retragerii forțelor inter- americane de pe teritoriul țării, dar — după cum subliniază corespondentul agenției U.P.I. — el a lăsat să se înțeleagă în mod evident că se pronunță pentru retragerea a- cestora. Balaguer a spus că guvernul său va sprijini Organizația Statelor Americane „astfel încît țara să nu mai fie invadată de trupe străine și drapelul să nu mai fie umilit".

periferiilor orașului Hanoi și a portului Haifong, Yvon Bourges a relevat că „guvernul francez condamnă aceste bombardamente care nu pot să facă decît și mai dificilă orice soluționare a problemei vietnameze".
Manifestări 
antihritanice 
la SalisburySALISBURY 2 (Agerpres). — Patru membri ai grupului britanic care a dus tratative la Salisbury cu guvernul lui Ian Smith au fost martorii unei demonstrații antibritanice organizate de studenții africani de la Universitatea din capitala rhodesiană. Demonstranții purtau pancarte pe care erau scrise lozinci ce calificau guvernul rhodesian drept trădător și cereau grupului britanic să părăsească Rhodesia.Un adevărat val de sabotaje, precum și alte acțiuni de protest ale populației de culoare s-au înregistrat în ultimul timp în Rhodesia, în special în capitală și în marele oraș Bulawayo. O puternieă explozie s-a produs într-o fabrică din Bulawayo, o șarjă incendiară a explodat în centrul comercial al orașului, în timp ce mai multe sute de negri încercau să incendieze alte uzine din localitate. Ei au fost însă împrăștiați de puternice forțe polițienești.
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PNOM PENH 2 (Agerpres). — A- genția cambodgiană de presă anunță că unitățile antiaeriene ale forțelor militare cambodgiene au doborît în provincia Ratanakiri două avioane militare americane care au violat spațiul aerian al Cambodgiei.
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HI RANGOON. Președintele Con- 
““ siliului Revoluționar al Uniu
nii Birmane, generalul Ne Win, 
care a întreprins o vizită oficială 
în R. S. Cehoslovacă și în Repu
blica Socialistă România, s-a îna
poiat sîmbătă la Rangoon.

ES MOSCOVA. Comitetul Cen- “ trai al P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. au a- 
doptat o hotărîre cu privire la 
dezvoltarea în continuare a eco
nomiei piscicole, îmbunătățirea 
calității și a sortimentului de 
produse piscicole. Hotărîrea pre
vede numeroase măsuri în ve
derea sporirii producției și a 
consumului de pește.

KH LONDRA. Ministrul britanic al 
“ coloniilor, Fred Lee, a anun
țat vineri la închiderea Conferin
ței constituționale asupra teritoriu
lui Barbados că această colonie va 
deveni independentă la 30 no
iembrie a.c.

Insula Barbados, cu o suprafafă 
de 430 km pătrafi și o populație 
de 250 000 locuitori, se află situa
tă în regiunea Mării Caraibilor.

PARIS. Tnfr-un comunicat ofi
cial dat publicității, transmite 

France Presse, se arată că la 2 iu
lie, la Centrul nuclear din Ocea
nul Pacific, Franfa a procedat la 
explozia unei rachete experimen
tale cu încărcătură nucleară a că
rei putere nu a depășit 100 kilo- 
tone. Generalul Thiry, directorul 
noului centru experimental nu
clear francez din Oceanul Pacific, 
a declarat că scopul urmărit de 
Franfa prin această experiență este 
„punerea la punct a unui program 
de armamenf nuclear și termonu
clear".

$5| ROMA. In capitala Italiei 
a avut loc o conferință a 

Comisiei internaționale de flui
de polifazate, care a dezbătut 
probleme actuale din domeniul 
hidraulicii. Cu acest prilej -<af 
hotărît transformarea corni: .ț 
în asociație internațională, fii,.^ 
ales, totodată, comitetul de con
ducere. Ca președinte a fost 
ales prof. univ. ing. V. Harnaj 
(România),

SĂ ÎNCETEZE agresiunea 
AMERICANĂ IN VIETNAM!

După cum este cunoscut, viața po
litică internațională a înregistrat în a- 
ceasfă săpfămînă un act de o deose
bită gravitate, care a stîrnit indig
narea și mînia popoarelor lumii : 
bombardarea periferiilor Hanoiului 
și a orașului Haifong de către aviafia 
americană.

Asemenea valurilor pe o mare cu
prinsă de furtună, în întreaga lume 
continuă protestele vehemente, în 
cele mai diferite forme — mitin
guri, adunări, demonstrații în fața am
basadelor americane, pînă la luări de 
poziție în parlamente și în presă — 
împotriva noilor crime odioase săvîrși- 
te de imperialismul american. Persona
lități de vază ale vieții social-polifice, 
reprezentanți ai culturii și știinfei con
damnă cu mînie bombardarea barba
ră a Hanoiului și Haifongului, cele 
mai mari centre populate din R. D. 
Vietnam. Este semnificativă în acest 
sens pozifia guvernelor unor tari din 
însuși cadrul alianțelor militare ale 
S.U.A. După dezavuarea de către pre
mierul englez Wilson a atacului pirate
resc american, și alte guverne și-au 
exprimat dezaprobarea. Ministrul 
de externe al Italiei a declarat că 
ambasadorului S.U.A. la Roma î s-a 
comunicat oficial „îngrijorarea Italiei 
și reacția opiniei publice italiene față 
de extinderea bombardamentelor a- 
mericane în Vietnamul de nord". 
Premierul Belgiei, (ară aleasă ca viitor 
sediu al comandamentului N.A.T.O., a 
declarat că guvernul țării sale a co
municat guvernului american „regretul 
său față de extinderea bombarda
mentelor în regiunile cu mare densi
tate a populației", țn partea opusă a 
globului, premierul Japoniei, Sato, în 
timp ce l-a primit pe ambasadorul a- 
merican la Tokio, a cerut ca „Statele 
Unite să înceteze bombardamentele 
asupra Hanoiului și suburbiilor sale".

In-toate țările socialiste s-au făcut 
auzite în aceste zile glasul popoare
lor, declarațiile oficiale care au con
damnat cu asprime bombardamentele 
barbare ordonate de președintele 
S.U.A. Tn declanafia guvernului sovie
tic, care subliniază că U.R.S.S. 
va acorda și pe viitor R.D. Vietnam 

ajutor multilateral — politic, econo
mic și în mijloace de apărare — 
în articolul redacțional din „Jenmin- 
jibao", care arată că poporul chinez 
este ferm hotărît să sprijine pînă la 
capăt lupta poporului vietnamez, în 
luările de poziție ale celorlalte țări 
socialiste, se relevă că această crimă 
de război încarcă guvernul american 
cu o grea răspundere și că proble
ma vietnameză poate fi soluționată 
numai prin încetarea agresiunii ame
ricane și respectarea dreptului sacru 
al poporului vietnamez de a-și deci
de singur soarta.

După cum este cunoscut, poporul 
român s-a ridicat cu o mînie sfîntă 
împotriva odioaselor barbarii ale im
perialiștilor americani, condamnînd 
cu cea mai mare asprime atacarea 
capitalei țării socialiste surori, R. D. 
Vietnam, și a portului Haifong. 
Sentimentele de indignare împotriva 
monstruoasei fărădelegi, solidaritatea 
infernafionalisfă fierbinte pe care le 
manifestă poporul român fafă de lupta 
dreaptă a poporului vietnamez și-au 
găsit expresie în puternicele și tu
multuoasele mitinguri cetățenești care 
au avut loc în aceste zile. Tn Capi
tala țării, la lași și Cluj, Craiova și 
Hunedoara, Timișoara și în alte centre 
orășenești, în numeroase sate s-a 
făcut auzit glasul ferm al poporu
lui român, care, în numele prie
teniei frățești cu poporul viet
namez, în numele intereselor su
preme ale cauzei păcii, în nu
mele a însăși conștiinței umanității și 
a principiilor care trebuie să guver
neze relațiile dintre state a cerut cu 
vigoare să se pună capăt agresiunii 
americane în Vietnam.

Expunînd pozifia guvernului român, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, a 
făcut în fa(a celui mai înalt for al țării, 
Marea Adunare Națională, o declara
ție în care a subliniat că atacurile 
aviației americane asupra Hanoiului 
și Haifongului reprezintă o nouă 
fază a războiului din Vietnam, con
stituie acte de război care creează o 
gravă amenințare pentru pacea lumii 
și pun în adevărata ei lumină falsi

tatea declarațiilor de așa-zise „inten
ții pașnice" ale forurilor conducătoa
re americane, arătînd ce credit se 
poate acorda acestor declarafii. Pre
ședintele Consiliului de Miniștri a re
afirmat sprijinul deplin al țării noastre 
fafă de pozifia guvernului R.D. Viet
nam și programul Frontului Național 
de Eliberare, a exprimat solidaritatea 
frățească și hotărîrea României socia
liste de a acorda în continuare po
porului vietnamez întregul sprijin în 
lupta sa eroică. „Credem — a decla
rat șeful guvernului român — că for
țele cărora le este scumpă cauza 
păcii vor acfiona cu hotărîre pentru 
a determina încetarea agresiunii Sta
telor Unite ale Americii în Vietnam. 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia, exprimînd sentimentele poporu
lui român, condamnă cu toată fermi
tatea noile acfiunl agresive împotriva
R. D. Vietnam și atrage tn același 
timp, în mod hotărît, afenfia guver
nului Statelor Unite ale Americii asu
pra grelei răspunderi pe care și-o a- 
sumă prin continuarea și intensificarea 
acestui război".

Reprezentanții aleși ai poporului 
român în cel mai înalt for al sfatului 
au aprobat prin vot, în unanimitate, 
poziția fermă a guvernului român de 
condamnare a extinderii agresiunii
S. U.A. împotriva R. D. Vietnam, 
hotărîrea de a acorda în continuare 
sprijin deplin, material, moral, politic, 
luptei eroice a poporului vietnamez 
pentru apărarea independentei și su
veranității sale naționale.

Declarația guvernului țării noastre 
a fost primită cu cea mai deplină 
adeziune de întregul popor român, 
care vede în ideile acesteia expresia 
înaltă a propriilor sale gînduri, nă- 
zuinți și sentimente, a încrederii 
sale neclintite că victoria finală va 
fi de partea cauzei drepte a po
porului vietnamez. Declarația a avut 
totodată un puternic ecou internațio
nal, a fost reprodusă în numeroase 
organe de presă și citată de posturile 
de radio de peste hotare ducînd 
pînă departe mesajul de solidaritate 
infernafionalisfă a României cu Viet
namul eroic.

Bombardarea Hanoiului și Haifon
gului demonstrează că adminis
trația americană, sfidînd voința 
popoarelor lumii, accentuează po
litica de încălcare flagrantă a celor 
mai elementare norme ale dreptului 
internațional, amenință în mod grav 
pacea lumii. „Bombardamentele spo
resc în mare măsură pericolul ca răz
boiul, oricum îngrozitor din punct da 

vedere al suferinfelor omenești pe 
care le provoacă, să se transforme în- 
fr-un conflict de amploare" — scrie 
ziarul american „Sun". Iar ziarul egip
tean „Al Ahram" opinează că prin 
bombardarea orașelor Hanoi și Hai
fong, „Johnson ia o hotărîre serioasă 
care ar putea duce la o criză inter
națională foarte primejdioasă". Dar

0 vizită utilă intereselor
colaborării internaționalePresa internațională a manifestat un viu interes față de călătoria președintelui Franței, Charles de Gaulle, în Uniunea Sovietică. S-a subliniat că este prima vizită pe care șeful statului francez o face într-o țară socialistă. Revenind la Moscova după vizita anterioară, întreprinsă cu 22 de ani în urmă, în perioada cînd popoarele sovietic și francez luptau în cadrul coaliției antihitleriste pentru zdrobirea nazismului, președintele Franței avea să releve marile prefaceri ce au a- vut loc pe pămîntul sovietic în răstimpul de la sfîrșitul războiului.Evoluția întregii vizite, convorbirile dintre conducătorii sovietici și oaspeți, purtate — așa cum se subliniază în presa sovietică și franceză — într-un spirit de mare cordialitate și înțelegere reciprocă, simpatia manifestată de populație față de solii Franței, ca și rezultatele finale — concretizate în încheierea de noi acorduri și în conținutul declarației comune — sintetizează dinamica ascendentă a relațiilor dintre cele două state. „Contactele au fost rodnice, schimburile de vederi au fost pozitive, a declarat N. V. Podgornîi. Ele vor contribui la dezvoltarea unui climat de pace și de destindere între cele două țări și vor fi rodnice, într-un sens general, pentru situația internațională". într-adevăr, pe lingă importanța sa pentru dezvoltarea și adincirea colaborării bilaterale so- vieto-franceze, călătoria generalului de Gaulle în U.R.S.S. are semnificații mai largi pentru înseninarea climatului politic pe continentul european. După recenta vizită a ministrului de externe Couve de Murville în cîteva țări socialiste din Europa, printre care și România, ptezența președintelui Franței la Moscova este prin ea însăși expresia tendințelor noi ce se conturează pe continentul european. Ea a făurit noi suporți curentului în favoa

oricît ar „escalada" imperialismul a- 
merican războiul său barbar, oricîte 
milioane de dolari ar cheltui, oricît 
și-ar întări mașina de război în Asia 
de sud-est, nu va reuși să îngenun
cheze viteazul și eroicul popor viet
namez, în lupta sa pentru apărarea 
Nordului, eliberarea Sudului și unifi
carea patriei sale.

rea dezvoltării relațiilor Est-Vest, o- piniilor realiste potrivit cărora deosebirile de sisteme social-economice nu trebuie să constituie un impediment în calea statornicirii unui climat de înțelegere și colaborare, de relații normale și prietenești între state, pe temeiul egalității în drepturi, al respectării suveranității si independenței, al neamestecului în treburile interne.„Noi credem — a declarat președintele Franței — că este necesară, și aceasta corespunde năzuințelor profunde ale tuturor popoarelor, stabilirea unei păci adevărate. Tocmai această convingere, comună pentru noi și dv„ caracterizează a- propierea dintre noi".Atît în discursurile pronunțate cu prilejul vizitei, cit și în declarația sovieto-franceză s-a evidențiat în primul rînd preocuparea pentru normalizarea situației și asigurarea unei securități colective în Europa, pentru crearea unei atmosfere de destindere între toate țările din a- pus și răsărit. Această preocupare este de o deosebită însemnătate mai ales acum cînd numeroase țări europene își intensifică eforturile spre găsirea căilor de întărire a păcii pe continentul nostru. în cadrul acestor eforturi se face tot mai auzită cerința că pentru normalizarea situației în Europa este necesar ca popoarele europene să rezolve ele însele, fără amestecuri din afară, problemele continentului pe care trăiesc. Tocmai în acest sens comunicatul sovieto-francez subliniază că cele două guverne sînt de acord că problemele europene trebuie a- nalizate în primul rînd în cadrul european. Este de înțeles de ce a- cest pasaj din Declarație a stîrnit anumite nemulțumiri și reacții iritate, mai mult sau mai puțin voalate în unele cercuri politice americane. După cum transmite agenția „Reuter" „Observatorii au decla

rat că acordul oglindit în Declarația comună, în legătură cu necesitatea discutării inițiale a problemelor europene într-un cadru european, reprezintă un element stîn- jenitor pentru Statele Unite. S-a remarcat faptul că Declarația nu face nici o aluzie la un eventual rol al S.U.A. în legătură cu pacea și securitatea Europei".Evidențiind preocuparea pentru crearea în Europa a unui climat de pace și colaborare între popoare, această vizită se înscrie ca un important eveniment constructiv al vieții internaționale. în acest sens se pronunță și numeroase organe de presă. Dialogul sovieto-francez — scrie „Pravda" — „constituie prin sine însuși un important factor pentru slăbirea încordării internaționale". La rîndul său, „Figaro", referin- du-se la rezultatele vizitei, arată că aceasta s-a încheiat „cu un incontestabil succes".In cursul convorbirilor s-a manifestat îngrijorarea crescîndă față de
Metamorfoză kenyanăContrar așteptărilor, alegerile parțiale, ale căror rezultate au fost date publicității luni la Nairobi, nu au adus o clarificare a situației politice kenyene. Observatorii africani se întreabă dacă noul partid de opoziție, Uniunea poporului ke- nyan (K.P.U.), condus de Oginga Odinga, fostul vicepreședinte al republicii, se va recunoaște învins. Ca rezultat al sistemului electoral nedemocratic, din cele 29 de mandate aflate în dispută, acestui partid i-au revenit doar 9, deși a obținut mai multe voturi decît partidul advers.Situația din Kenya, aidoma ce- leia din alte state africane care și-au cucerit recent independența, devine din ce în ce mai complexă ca urmare a divizării forțelor politice care au luptat pentru dobîn- direa libertățiiVictoria în alegerile din 1963 a partidului K.A.N.U., condus de liderul mișcării de eliberare Jomo Kenyatta, s-a datorat, în primul rînd, programului său promițător, în care erau prevăzute împărțirea, fără nici o recompensă bănească, a pămîntului, asigurarea învăță- mîntului general și a asistenței medicale gratuite. Pe plan extern se preconiza o politică de nealiniere și de sprijinire a luptei împotriva colonialismului, de dezvoltare a relațiilor economice și politice cu toate statele.Bilanțul celor doi ani și jumătate 

intensificarea războiului în Vietnam și s-a arătat că singura rezolvare posibilă a acestei situații o constituie reglementarea pe baza acordurilor de la Geneva din anul 1954, care exclud orice fel de amestec străin în Vietnam.Prin încheierea Acordului privind studierea Cosmosului și a Acordului privind colaborarea tehnico-științifi- că și economică, s-a demonstrat încă o dată că, atunci cînd există o a- semenea dorință, orice națiune poate oferi partea sa de contribuție, în cadrul schimbului universal de valori materiale și spirituale, în interesul progresului științei și tehnicii mondiale.Opinia publică din România a urmării cu viu interes întreaga desfășurare a vizitei președintelui Franței în Uniunea Sovietică și privește cu satisfacție rezultatele rodnice ale tratativelor purtate, ca o remarcabilă contribuție la cauza destinderii, a apropierii dintre țări și popoare, a consolidării păcii.

care au trecut este destul de slab, în țară există 100 000 de oameni fără lucru. Puținii țărani care au primit pămînt trebuie să plătească o compensație, iar colonii continuă să stăpînească cele mai fertile terenuri. în general, după cum arată liderii K.P.U., economia continuă să se afle în mîinile străinilor. O „dare înapoi" față de programul inițial a avut loc și în domeniul politicii externe. Printre altele, Kenya s-a desolidarizat de țările a- fricane care au întreprins măsuri concrete pentru a determina Anglia să adopte o poziție iermă în problema rhodesiană.Metamorfoza partidului guvernamental s-a datorat faptului că în rîndurile sale s-au infiltrat treptat elemente provenite din rîndul partidului de dreapta K.A.D.U., care nu a reușit să-și asigure victoria în alegerile dinaintea proclamării- independenței. Cu sprijinul a- cestor elemente, Tom Mboya, ministrul planificării economiei, care nu-și ascunde vederile sale prooc- cidentale, a reușit să-și consolideze pozițiile in partid.Cum va evolua, în continuare, situația politică din Kenya — aceasta va depinde, fără îndoială, de hotărîrea poporului ke- nyan în lupta pentru apărarea intereselor sale.
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