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■ ÎNVĂȚĂMINTELE mereu actuale 
ALE ARTEI POPULARE

■SPORT

în sala mică a Palatului Republicii Socialiste România au început, joi dimineața, lucrările primei ședințe plenare a Consiliului National al Cercetării științifice.‘.ca lucrări iau parte: membrii Consiliului Național al Cercetării Științifice, membrii Prezidiului A- cademiei Republicii Socialiste România, membrii comisiilor pe ramuri științifice ale Consiliului Național al Cercetării Științifice, președinții, vicepreședinții și secretarii științifici ai comisiilor de coordonare a activității științifice din ministere și organe centrale, președinții, vicepreședinții și secretarii științifici ai comisiilor teritoriale de coordonare a activității de cercetare științifică, vicepreședinți ai Comitetului de Stat al Planificării, prorectorii cu activitatea științifică ai institutelor de învățămînt superior din București, directorii și directorii adjuncți ai institutelor de cercetări din București și ai principalelor institute din țară, consilierii, experții-și secretarii științifici ai comisiilor Consiliului Național al Cercetării Științifice, academicieni, profesori universitari, cercetători din toate ramurile de activitate științifică.Participanții au întîmpinat cu vii și îndelungi aplauze pe tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, Manea Mănescu.După deschiderea lucrărilor, ple- nâra a adoptat următoarea ordine de zi:1. — Dezbaterea Programului unitar al cercetării științifice pe perioada 1966—1970.
2. — Măsuri privind participarea Consiliului Național al Cercetării Științifice, a oamenilor de știință și cercetătorilor științifici la acțiunea de lansare a Planului de Stat pe perioada 1966—1970.La primul punct de pe ordinea 

de zi, tovarășul Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, a expus „Raportul Biroului executiv al Consiliului Național al cercetării Științifice de prezentare a proiectului de Program unitar al cercetării științifice pe perioada 1966—1970".în cadrul plenarei au fost prezentate expunerile comisiilor pe ramuri științifice ale Consiliului Național al Cercetării Științifice privind principalele probleme și teme ale cercetărilor științifice în domeniile de care se ocupă comisiile respective. Expunerile au fost făcute de acad. Nicolae Teodorescu din partea comisiei de științe matematice și științe fizice ; prof. dr. Mihai Drăgănescu — comisia de științe tehnice pentru siderurgie, construcția de mașini, electronică și electrotehnică ; conf. dr. ing. Dan Dumitrescu — comisia de științe tehnice pentru construcții, industria materialelor de construcții și industria lemnului; dr. ing. Vasile Chiriță, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice — comisia de științe tehnice pentru transporturi și telecomunicații ; acad. Ștefan Milcu— comisia de științe biologice și științe medicale ; prof. univ. Mircea Biji, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice — comisia de științe economice și cercetări sociologice ; ing. Nicolae Sîrbu, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice — comisia de științe tehnice pentru industria bunurilor de consum ; acad. Costin Nenițescu— comisia de științe chimice, industria chimică, celuloză și hîrtie, metale neferoase și prelucrarea țițeiului ; acad. Remus Răduleț, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice — comisia de științe tehnice pentru energetică și industria extractivă, științe geologice și geografice ; acad. Grigore Obrejanu — comisia de științe agricole, silvice și hidro

ameliorații ; acad. Athanase Joja — comisia de științe sociale și umanistice.La discuții au luat cuvîntul: ing. Octavian Groza, adjunct al ministrului energiei electrice, prof. univ. Cornel Penescu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, conf. univ. Ion Moraru, secretar general al Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale, prof. dr. Irimie Staicu, membru corespondent al Academiei, directorul Institutului central de cercetări agricole, ing. Ștefan Constantinescu, adjunct al ministrului industriei metalurgice, ing. Gheorghe Pacoste, adjunct al ministrului petrolului, ing. Gavrilă Mureșan, director științific al Institutului de cercetări forestiere, acad Grigore Moisil, prof. dr. Virgil Ianovici, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Geologie, acad. Horia Hulubei, vicepreședinte al Consiliului National al Cercetării. Științifice, acad. Constantin Daicoviciu, rectorul Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj, head. Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România.întîmpinat cu puternice și îndelungi aplauze, a luat cuvîntul secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a spus : Plenara lărgită a. Consiliului Național al Cercetării Științifice, la care participă un mare număr de oameni de știință și specialiști din toate domeniile activității științifice, reprezintă, s-ar putea spune, un adevărat forum al științei .românești. S-au dezbătut aici probleme legate de mai buna organizare a activității științifice în țara noastră în legătură cu adoptarea planului de cercetare științifică pe anii 1966—1970. Referindu-se la a- precierije făcute în discuții, tovarășul Ceaușescu a subliniat că întocmirea planului de cercetare este opera colectivă a celor mai buni oameni de știință și specialiști din țara noastră ; la elaborarea lui a participat un număr mare de cadre de specialiști din aparatul de stat, din întreprinderi și instituții. La fundamentarea planului s-a pornit de la cerințele progresului economic și social al patriei noastre ; măsurile prevăzute sînt menite să răspundă în mare măsură acestor cerințe, să ajute la rezolvarea multiplelor probleme care stau în fața societății noastre. Vorbitorul a subliniat că este pentru prima dată cînd se întreprinde o asemenea muncă complexă pentru orientarea în perspectivă, a cercetării științifice. A- ceasta impune desigur o mare răspundere.După ce s-a referit la defecțiunile care au existat în coordonarea activității științifice în trecut și care au îngreunat unirea eforturilor oamenilor de știință, tovarășul Ceaușescu a arătat că actualul plan de cercetare pe cinci ani reprezintă un pas hotă- rîtor înainte în activitatea științifică. Pentru aceasta, a spus vorbitorul, cred că putem felicita din toată inima pe cei care au contribuit la înfăptuirea lui. Elaborarea unui plan cincinal de cercetare științifică, în strînsă legătură cu planul economic de dezvoltare generală a țării, are o mare însemnătate pentru dezvoltarea științei românești. El va exercita fără îndoială o puternică înrîurire asupra întregii noastre activități științifice. Planul cuprinde sarcini legate nemijlocit de aplicarea în producție, încă în cursul acestui cincinal, a rezultatelor cercetării științifice. Tovarășul Ceaușescu a arătat că programul de cercetare științifică va trebui să fie bine cunoscut în toate institutele, laboratoarele uzinale, de către toți oamenii de știință și cercetătorii, astfel ca fiecare să știe ce îndatoriri îi revin, să poată acționa pentru

înfăptuirea în cele mai bune condiții a obiectivelor științifice de perspectivă.După ce a subliniat Însemnătatea științelor sociale și umaniste, vorbitorul s-a oprit în mod deosebit asupra acelor sectoare ale activității științifice care au un rol ho- tărîtor în sporirea avuției societății, în producția de bunuri materiale. Trebuie să acordăm o atenție deosebită cercetării științifice în domeniile care contribuie la a- sigurarea progresului rapid al patriei noastre pe calea construirii societății socialiste. Noi nu subapreciem importanța științelor sociale. Pornind de la rolul mare pe care îl are cunoașterea istoriei poporului, noi acordăm toată atenția dezvoltării științelor istorice, elaborării unei istorii care să redea în mod fidel evenimentele trecutului. în același timp însă, să nu uităm, tovarăși, că poporul român e chemat să făurească în mod conștient istoria prezentă a României. De felul cum se va munci astăzi depinde ceea ce vor scrie istoricii de mîine. Noi dorim ca ei să scrie că ne-am făcut, datoria pe deplin față de patrie, față de popor.Planul de cercetare cuprinde o- biective foarte diferite. Desigur, toate au importanța lor. Direcția principală a întregii noastre activități trebuie să fie îndreptată însă spre un singur scop. Fie că are un caracter aplicativ sau fundamental, cercetarea științifică trebuie să servească societății, mersului ei înainte. De cînd se face știință, de cînd a început omul să se ocupe de cunoaștere, nimeni nu a cercetat de dragul de a cerceta. Marii sa- vanți și-au propus întotdeauna să muncească pentru a lărgi cunoașterea umană, pentru a da omului posibilitatea de a deveni stăpîn a- supra bogățiilor naturii, de a le folosi într-o măsură tot mai mare spre binele său. Numai astfel știința servește omului, societății, omenirii.în continuare vorbitorul a spus : în condițiile revoluției tehnice la care asistăm astăzi, problema a- plicării rezultatelor cercetării științifice capătă o importanță primordială. în întreaga lume, mă refer îndeosebi la țările avansate, problema aplicării în practică a cercetării științifice a devenit un imperativ. Fiecare caută- ca rezultatele cercetării să fie aplicate cît mai grabnic, pentru a servi neîn- tîrziat progresului economic. De aceea, stabilind temele de cercetare, programul pe care îl elaborați trebuie să asigure în același timp crearea condițiilor pentru aplicarea rapidă a rezultatelor cercetării în domeniile respective de activitate. Cercetarea științifică trebuie privită, pînă la urmă, prin prisma eficienței sale, a aportului la sporirea bogățiilor imateriale și spirituale ale poporului nostru. Consiliul Național al.Cercetării, ministerele, institutele de cercetare trebuie să dea o atenție mai mare acestei probleme care, după părerea mea, are o importanță deosebit de mare pentru țara noastră. Este necesar să se întărească legătura între știință și producție, astfel ca ceea ce se descoperă pe tărîmul cercetării să-și găsească aplicarea în producție. La rîndul ei, producția trebuie să împingă mereu înainte cercetarea științifică, cerîndu-i, solici- tîndu-i să rezolve noi și noi probleme. Această condiționare reciprocă a producției și a științei este un factor de primă importanță menit să ajute la rezolvarea în cît mai bune condiții a obiectivelor planului pe care îl dezbateți.Vorbitorul s-a ocupat apoi de problema cadrelor, a pregătirii cercetătorilor de mîine. Referindu-se la unele critici făcute în cadrul dezbaterilor, tovarășul Ceaușescu a arătat că institutele de cercetare ale Academiei și departamentale, foru

rile învățămîntului superior au un rol de mare răspundere în asigurarea condițiilor pentru pregătirea specialiștilor în toate domeniile de activitate științifică. Trebuie să fie puse în fața tinerilor sarcini care să. le .solicite întreaga capacitate și putere de muncă, care să le stimuleze voința de a se perfecționa. Totodată ei trebuie ajutați în rezolvarea cu succes a sarcinilor ce le sînt încredințate.Fiecare dintre oamenii noștri de știință poate aduce o contribuție sporită la creșterea cadrelor de care avem nevoie. Dacă vrem, într-ade- văr, să ridicăm știința în țara noastră la un nivel din ce în ce mai înalt, să facem ca ea să țină pasul cu dezvoltarea științei contemporane, trebuie să antrenăm cu curaj în această muncă un număr din ce în ce mai mare de cadre tinere. Numai așa știința noastră va putea să progreseze.Dezvoltarea economiei noastre —• a spus vorbitorul — creează condiții materiale din ce în ce mai bune pentru activitatea de cercetare științifică. Depinde acum foarte mult de felul în care știm, să asigurăm schimbul de mîine al științei românești, noile generații de cercetători ai patriei noastre. Conducerea partidului își exprimă, convingerea că oamenii noștri de știință își vor face cu cinste datoria în munca de pregătire a noilor cadre de cercetători.Sîntem, s-ar putea spune, la început de drum nou — a spus în continuare vorbitorul. Planul de cercetare științifică pe cinci ani, alături de planul dezvoltării economice și sociale a patriei noastre, oferă cadrul necesar pentru asigurarea progresului întregii societăți. Am creat forme organizatorice mai bune ; mulți dintre dv. au subliniat importanța Consiliului Național, importanța îndatoririlor pe care le are el în îndrumarea și coordonarea activității de cercetare științifică. Trebuie spus însă .că nici existența planului, nici existența Consiliului Național al Cercetării Științifice, oricît de bune ar fi și unul și altul, nu rezolvă de. la sine problema mersului înainte al științei românești. Aceasta cere eforturi perseverente din partea tuturor oamenilor de știință pentru traducerea în viață a obiectivelor stabilite.în continuare tovarășul Ceaușescu a spus: Probabil că în timpul îndeplinirii sale va trebui să mai aducem unele îmbunătățiri planului. Consiliul Național, comisiile sale, trebuie să asigure permanent ca planul de cercetare să corespundă cerințelor dezvoltării economice și sociale, progresului general al societății, să țină seama de realizările științei mondiale. Același lucru se poate spune despre formele organizatorice. Vor trebui aduse permanent îmbunătățiri metodelor de muncă, astfel în- cît acest instrument pe care îl a- vem la îndemînă pentru îndrumarea și conducerea cercetării științifice — Consiliul Național — să poată fi folosit cu cea mai mare eficacitate. în această direcție trebuie să-și aducă contribuția întregul. colectiv de oameni de știință și cercetători.Avem perspective bune; există toate condițiile ca programul de cercetare științifică, parte integrantă a programului general de dezvoltare a societății noastre, să poată fi îndeplinit cu succes. Ne exprimăm convingerea — a spus în încheiere tovarășul Ceaușescu — că oamenii de știință din patria noastră, alături de întregul popor, își vor aduce contribuția la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, că știința românească va fi la înălțimea cerințelor măreței opere de desăvîrșire a construcției socialiste.Cuvîntarea, urmărită cu deosebit interes, a fost subliniată în repetate rînduri prin vii aplauze.Lucrările plenarei continuă.

Noi ansambluri 

de locuințe
BAIA MARE (coresp. „Scînfeii”) 

100 de familii s-au mutaf ieri în- 
tr-un nou complex de locuinfe pre
dat de către constructorii de pe 
șantierul Șăsar din Baia Mare. 
Aici se află în consfrucfie cel 
mai mare ansamblu de iocuinfe 
maramureșan. El va avea două mi- 
croraioane, însumînd în final circa 
5 500 de apartamente. Primul din
tre acestea — microraionul nr. 2 
cu 2 250 apartamente — este aproa
pe gata. Zilele acestea constructorii 
au început lucrările la primele 
blocuri din alt microraion care va 
cuprinde 71 blocuri cu 3 154 apar
tamente.

în alt oraș al regiunii, la Safu 
Mare, numeroși muncitori, tehnicieni 
și. ingineri din întreprinderile și in
stituțiile orașului s-au mutat anul 
acesta în noul ansamblu de locuin
țe ce se construiește pe malul 
stîng al Someșului. Etapa I — afla
tă în construcție — cuprinde un 
microraion cu 1 440 apartamente, 
magazine și unități comerciale, uni
tăți social-culfurale etc. în cea de-a 
doua etapă se va construi un alt 
microraion, care împreună cu pri
mul vor totaliza peste 3 000 de a- 
parfamente.

La Sfatul popular al regiunii Ma
ramureș am aflat ieri o nouă veste. 
Recent, s-a aprobat construirea 
unui nou ansamblu de locuințe în 
regiune. Este vorba de un cartier 
care se va ridica în apropierea 
Combinatului de industrializare a 
lemnului din orașul Sighetul Mar- 
mafiei.

Vizita tovarășului
Ion Gheorghe Maurer in IranTEHERAN 14. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : în continuarea vizitei pe care o întreprinde în Iran, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a plecat joi dimineața, cu un avion special, la Șiraz, orașul grădinilor, de al cărui nume sînt legate numeroase momente importante din istoria Iranului. în această călătorie șeful guvernului român a fost însoțit de Ghasane Rezai și M. Asar, locțiitori ai primului ministru iranian, precum și de ambasadorul României la Teheran, Ion Drînceanu.Pe aeroportul din Șiraz, înaltul oaspete român a fost întîmpinat de Pirniya, guvernatorul general al provinciei Fars, de generalul locotenent Minbashian, comandantul Corpului III de armată, de guvernatorul Șirazului, dr. Khatir, de primarul orașului, Pourbabai, precum și de. numeroase alte personalități civile și militare locale. O companie de onoare, aliniată pe aeroport, a prezentat onorul.De-a lungul bulevardului principal al Șirazului, președintele Consiliului de Miniștri al României a fost salutat cu căldură de mii de locuitori ai orașului.Coloana de mașini s-a îndreptat mai întîi spre Persepolis, localitate istorică, situată la-50 km de . Șiraz. Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a

admirat vestigiile uriașelor palate ridicate aici cu aproape două milenii și jumătate în urmă de celebrul împărat persan Darius cel Mare, monumente care atestă geniul artistic al poporului persan.înapoindu-se la Șiraz, șeful guvernului român a participat la un dineu oferit în cinstea sa de guvernatorul general al provinciei Fars.Apoi, Ion Gheorghe Maurer a vizitat Șirazul, orașul care a dăruit Persiei și lumii pe marii poeți Saadi și Hafez. Poposind la monumentele ridicate în amintirea lor, oaspetele român s-a întreținut cu oficialitățile iraniene care l-au însoțit despre răspîndirea — încă cu secole în urmă — a culturii persane în România, despre traducerile care au apărut în țara noastră din marii poeți ai Persiei.Șeful guvernului român a vizitat, de asemenea, cîteva din monumentele vechi reprezentative ale orașului.Alături de vestigiile unei existențe milenare, înaltul oaspete a putut cunoaște realizări ale Iranului contemporan. Pretutindeni, în cursul călătoriei, populația l-a întîmpinat și salutat cu căldură.în seara aceleiași zile, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România s-a înapoiat, pe calea aerului, la Teheran.

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE
DE CĂTRE AMBASADORUL REPUBLICII SUDAN

IN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA_ La 14 iulie, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România-, Chivu Stoica, a primit pe noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republi
cii Sudan în Republica Socialistă România, Osman Abdalla Hamid, care și-a prezentat scrisorile de acreditare. (In pag. a V-a, cuvîn- 
tările rostite).

Instalațiile fabricii de amoniac 
de la Combinatul de îngră
șăminte chimice din Tr. Măgu
rele. Concomitent cu termina
rea unor noi obiective și pune
rea lor în funcfiune, construc
torii și montorii de pe acest 
șantier fac intense pregătiri 
pentru lucrările de dezvoltare 

din etapa următoareFoto : Gh. Vințilfi

VIATA 

INTERNAȚIONALĂ

DECLARAȚIA M.A.E. 
AL R. D. VIETNAM
Interviul lui 
Luigi Longo 
Corespondențe 
din Paris și Atena 
ANGLIA Măsuri 
excepționale 
antiinflafioniste

TELEGRAME
Tovarășului JAMSRANGHIIN SAMBU

Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 
al Republicii Populare Mongole ULAN BATOR în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă transmit cele mai calde felicitări cu ocazia realegerii Dumneavoastră în funcția de președinte al Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole.Mă folosesc de acest prilej pentru a vă ura, tovarășe președinte, multă sănătate, viață îndelungată și noi succese în activitatea Dumneavoastră de viitor.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole

ULA.N BATORCu prilejul noii Dumneavoastre numiri în înalta funcție de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Ponulare Mongole, vă rog să primiți, din partea Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și a mea personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și succes în activitatea Dumneavoastră, consacrată fericirii și prosperității poporului mongol, cauzei păcii și socialismului.
ION GHEORGHE MAURER 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România



SINGURĂTATEA ÎNVINSĂ Un nou traseu turistic în

Traian FILIP

Ceea ce observăm dintr-o primă ochire pe harta modernă a țării — uzine impunătoare, orașe răsărite în cîțiva ani, cîmpii și ape intrate în perimetrul industrial — este opera unui om nou, structural deosebit de „omul tuturor timpurilor". Formarea personalității lui, la nivelul exigențelor ridicate de obiectivele celui de-al IX-lea Congres, cu aportul nemijlocit al organizațiilor de bază ale partidului, este un proces complex, de mare anvergură și de durată, care comportă multe reușite, nu fără a prezenta desigur lacune, incertitudini. Intr-o recentă călătorie — prilej de a cerceta activitatea multor organizații de bază — am fost impresionat de unele aspecte caracteristice acestui fenomen social și psihologic. Transcriu în spațiul acestei rubrici parte din însemnările pe care le-am făcut în legătură cu larga acțiune de formare și promovare a cadrelor în din nordul Moldovei. cîteva uzine și unități agricole

cu alde pe sa-

în munți, în galeriile subterane, la Leșul Ursului pe Valea Bistriței, la minele de cupru și pirită, singurătatea a fost primul dușman învins. Intr-un colectiv nou, oameni feluriți, străini unii de ții, veniți din diferite colțuri țară, într-un colectiv dirijat alte coordonate decît cele aletului, mai întîi au fost necesari piloni puternici de convingeri și norme morale, pentru ca oamenii să poată învinge nesiguranța, necunoașterea unei munci complexe și dificile. La un an de la intrarea în funcțiune a complexului minier Leșul Ursului-Tarnița, lucrul cel mai senzațional nu este străpungerea puțului de acces de la nivelul Bistriței pînă în creierul masivului muntos (record național de înaintare : 62,5 metri pe lună pe diametrul de 4 metri), nici faptul că un întreg vîrf de munte, Bîtca Popii, a fost aruncat în aer cu 18 mii de kilograme de dinamită, nici creșterea vitezei de avans în abataj, ci alcătuirea unui puternic colectiv de mineri proveniți în cea mai mare parte din țărani localnici. Frica de mină, de întuneric, de chiblă, de exploziile care sfărî- mă minereul în abataj, este un sentiment cu.pare organizațiile de partid și de tineret, au avut de luptat în primul rînd.— Primul pas în mină îi înspăi- mîntă pe tineri. Vor să plece, sînt convinși că nu vor face față, ne spune Ion Rotaru, artificier, secretarul comitetului U.T.C.-Leșul Ursului. Trebuie să vorbim cu ei, să le explicăm în ce constă această muncă, să-i ajutăm să se aclimatizeze. Le explicăm că atenția, deprinderea meseriei îi scutesc de orice pericol. Avem mineri, ca Vasile Plămadă, care au lucrat în galerii peste 23 de ani și nu s-au lovit la un deget. După primul șoc, omul începe să se obișnuiască. Noi ducem o muncă temeinică pentru a forma reflexele necesare meseriei, deprinderile, pentru a-i obișnui pe tineri cu disciplina muncitorească, cu mașinile.Una din probleme-cheie : organizarea muncii. în- cadrul acesta se stabilesc relații strînse între oameni, se formează tiv. în mun de relații de sufletești, echipe și brigăzi oamenii se asam
blează ca un mecanism perfecționat, care trebuie să acționeze în mod complex și unitar. O vreme, la Leșul Ursului organizarea brigăzilor a fost defectuoasă, ceea ce a necesitat o intensă muncă politică de la om la om, o riguroasă analiză a condițiilor de activitate și de viață ale minerilor. Pentru perfecționarea muncii în abataj au fost rînduiți mineri experimentați, e- chipe de la Arșița și Nepomiceni, de la Surduc-Zalău, care i-au ajutat pe tineri să se califice. S-a pornit foarte greu de la elementele de bază, de la perforare. Se rupeau burghiele, nu mai ajungea oțelul, se consuma mai mult decît se programa. La cursurile de calificare s-au făcut exemplificări concrete; din inițiativa comitetului de partid s-a introdus fișa-limită pentru consumul specific la plăcuțe vidia, la oțeluri de burghie și lemn' de mină. Pe puțin o zi sau două din lună se lucrează acum din materialele economisite.în tot acest timp oamenii nu s-au simțit singuri, izolați și uitați

munte. S-au făcut eforturi ca Leșul Ursului să fie prezentateîn la spectacole și filme, să se desfășoare continuu activitatea cultural- artistică. Un grup de activiști de partid a lucrat în permanentă în cadrul complexului, sprijinind dezvoltarea oamenilor și afirmarea celor mai valoroase metode. Munca politică de masă în sprijinul producției și-a arătat eficiența în special cu prilejul schimbului de experiență, în cadrul căruia organizația de partid a popularizat metodele folosite la înaintare de brigada de la orizontul patru. Era singura care izbutise să urce la
însemnări

din organizațiile
de partid

an

te ea Vetei într-o împreju
rare.

Citirea romanelor „la mo
dă" reprezenta un fenomen 
de imitație, de suprafață. 
Moda vestimentară, de ase
menea, nu era decît o mani
festare mondenă, ilusfrînd 
opulenfa materială, apana
jul unei anumite catego
rii. Latura i „ " ” 
nomenului „modă 
zentată de lipsa ideilor per
sonale. Or, modul de expri
mare, fie în cuvînt, fie în 
gest sau aspect vestimentar, 
trebuie să înfățișeze întoc
mai „avufia interioară", 
gîndirea, obișnuința de a 
reflecta, de a trece orice 
lucru prin prisma propriilor 
păreri și cunoștințe.

Desigur, se poate repli
ca, aceasta este o chestiune 
de gust, dar gustul poate fi 
discutat și educat, și aci mi 
se pare că este un impor
tant punct de incidență în-

irăm pe brajul Sfînfu 
Gheorghe. Apele Du
nării udă, pe acest 
drum, poalele unora 
din cei mai vechi munfi 
din lume, munfii Măci- 
nului. Prin canalul Du- 
navăj, care se desprinde 
din brajul Sfînfu Gheor
ghe, vasul cu excursio
niști ajunge în lacul Ra- 
zelm. Se zărește 
depărtare insula 
pina, 
balenă, 
cuibar 
monument al naturii. In
trăm prin Perivolovca 
în canalul Litcov, cel 
mai lung și mai vechi 
canal al Deltei, traver
săm Sulina spre Dună
rea Veche, pînă la 
mila 23. De aici ne în
dreptăm spre Heracle, 
Lopatna, Matifa. Pe a- 
celași drum, ne întoar
cem la Caraorman. Tra
versăm lacurile Puiu, 
Roșu, Roșulef, Canalul 
Nou pînă la Sulina. îm
bietor este popasul la 
Sulina, oraș de un pi
toresc deosebit, cu pla
jă marină, loc de atrac- 
fie pentru vizitatori. 
Programul 
prin Deltă cuprinde și 
plimbări cu pescadoa- 
rele pînă la vărsarea 
Dunării în mare, cu lot
cile pe canale. După 
un popas la Crișan — 
sat cu case lacustre, de 
o parte și de alfa a Du
nării, pe o lungime de 
aproape 8 km — por
nim în amonte pe bra
țul Sulina și intrăm pe 
canalul Ciamurlia. în 
40 de minute ajungem 
la confluenta cu cana
lul Litcov. După șapte 
zile de călătorie pe 
„poteci fără pulbere", 
în care poți admira fru
museți de neuitat, a- 
jungi din nou la Tulcea.

Și-acum, o informa
ție așteptată de cei 
dornici să participe la 
„expedijia” Deltei : în
scrierile pentru zilele 
de 19, 25, 31 iulie, 6, 
12, 18, 24 și 30 august 
se fac la agenfia O.N.T. 
București.

DELTAmorului, Stulpicani, Gemenea, Os- tra, Slătioara s-au calificat în diferite meserii și în felul acesta a fost soluționată problema fluctuației de cadre. Se știe că un bun muncitor nu părăsește cu ușurință întreprinderea, că „voiajorii" sînt mai puțin atașați de unitatea industrială. Muncitorii forestieri și crescătorii de vite din părțile locului, tineri în majoritate, îndată ce s-au calificat la școlile de maiștri de la Brad și Baia Mare, s-au stabilit la Tarnița și s-au legat trup și suflet de această nouă și modernă unitate industrială. Pînă și inginerii sînt tineri, majoritatea din promoția anului Grație spiritului inventiv de a dat dovadă de la început tînăr colectiv, instalația de la nița a beneficiat de o bună exploatare. Creșterea randamentului mașinilor, reducerea timpului de flo- tație, sporirea cu 11,3 la sută a procentului de extracție față de aceeași perioadă a anului trecut s-au făcut pe baza perfecționărilor aduse instalației de către un grup de ingineri (Radu Drăgănescu, E- mil Popa, Savel Corogeanu și Ro- dica Popovici) în colaborare cu maiștrii, tot așa cum ideea căptu- șirii cu tuburi metalice a rosto- goalelor aparține unui inovator ca Mihai Gavriliu. Tinerilor le place munca la stația de flotație, s-au atașat de utilajele pe care le conduc, se dovedesc stăpîni pe procesul de producție.Cu toate acestea, din fapte cu semnificație aparent neglijabilă rezultă încă unele scăpări și goluri în munca de dezvoltare a conștiinței socialiste. Transportul pulberii de minereu de la Tarnița la Păltinoasa este asigurat cu autocamioane perfecționate, drumul este nou, așa că nimic nu ar împiedica ritmicitatea. Totuși, mașinile nu respectă orarul, cînd vin în grup, cînd nu vin de loc. și apoi, ca să recupereze întîrzierile, gonesc la vale spre gară, risipind ici-colo din prețiosul minereu. Cîte kilograme de minereu au fost risipite pe drumul de la Tarnița spre Păltinoasa, de vreme ce culoarea verde-humoasă se remarcă pe ziduri, acoperișuri și prin șanțuri ? !In creierul munților, în adînci- mea abatajelor, nimic nu este mai elocvent decît munca colectivă, spiritul de încredere reciprocă și emulație, promovarea unor oameni cu profil nou, cu calități deosebite, pe care izolarea și singurătatea nu le-ar fi evidențiat niciodată.

1965. care acest Tar-

Geo 
fără

Delta Dunării, „uriaș 
amestec de apă și pă- 
mînturi abia născute", 
cum o descrie 
Bogza, constituie
îndoială una din cele 
mai frumoase podoabe 
ale naturii țării noastre. 
Pentru a veni în întîm- 
pinarea celor dornici 
să colinde Delta, înce- 
pînd cu 
programul 
O.N.T.-București 
scrie un nou 
deosebit de cel 
trecuți. Vasele 
mitor și 
vor purta pe excursio
niști chiar în miezul 
Deltei. „Expediția" în
cepe din Tulcea, poarta 
de intrare în Deltă.

Cu prilejul excursiei 
documentare organizată 
zilele acestea de a- 
genția O.N.T.-București 
pentru ghizii care îi vor 
călăuzi pe turiști în că
lătoriile prin Deltă, am 
avut prilejul să cunoaș
tem itinerarul și obiec
tivele ce se găsesc pe 
traseu. Pitorescul

luna iulie, în 
agenției 

se în- 
ifinerar 
din anii 

cu dor- 
resfaurant îi

Tulcea, plin de colorit, 
cu o promenadă fru
moasă spre Dunăre, cu 
o piață veche, fosf cen
tru comercial, declarată 
monument de arhitec
tură ca și geamia Azi- 
zie, găzduiește 
zeul Deltei", i 
înscris de 
programul 
Vizitatorul 
numeroase 
privitoare 
Dobrogei, 
piese referitoare la fau
na și flora Deltei.

Excursia continuă pe 
Dunăre, în aval, pînă 
la Ceafalul Sfînfu 
Gheorghe; de aici in-

: „Mu- 
obiectiv 

altfel și în 
excursiei, 

găseșfe aici 
exponate 

la trecutul 
precum și

în

în
Po- 
de 

află 
roșu,

Astăzi, complexul proces 
de culturalizare, de rafina
re a gusturilor, modificînd 
multe puncte de vedere, 
modifică și conceptul de 
modă. Moda și-a îmbogățit 
conținutul, corespunzînd u- 
nor cerințe reale, în strînsă 
legătură cu evoluția cultu
rală.

Cred că „moda”, în sen
sul bun al cuvîntului, în
seamnă a trăi în contempo
raneitate, a acționa și a 
gîndi ca un om al zilei de 
azi, fiind totodată „perso
nal”. Fără „personalitate" 
moda devine copie, deci o

negativă a fe- 
e repre-

W

MODA și

Aurelia GOLIANU

vizitatori, 
excursiei

sz
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Eugenia OPRESCU
cercetător științific

Institutul de istorie și teorie literară 
„G. Călinescu“

fre modă șl cultură, înjele- 
gînd prin cultură perfectio
narea individualității unțjț- 
ne, organizarea aptitudini
lor, educa(ia și, deci, impli
cit, și educarea gustului.

Moda dă numai idei di
rectoare care, prin aplicare, 
produc o stimulare a imagi
nației, contribuția persona
lă a fiecăruia devenind e- 
senfială.

Fiecare femeie se va îm
brăca într-un anumit fel, 
urmînd niște coordonate 
strict individuale. Moda se 
adoptă selectiv, după gus
turi și înclinații. Se poartă 
de exemplu „combinația" 
de culori. Aci se vor mani
festa gusturi și gusturi. O 
femeie al cărei ochi este 
exersat, care are o. elemen
tară educafie plastică, o ști
ință a nuanțelor, va vedea 
necesitatea armoniei, va 
pune accentul pe pastel sau 
pe contrastul-voit cu efecte 
estetice, va ști, într-un cu
vînt, să facă din veșmîntul 
ei o parte a propriei per
sonalități care o va repre
zenta.

Vorbind despre modă, în 
special de aspectul ei ves
timentar care ■ interesează 
femeile, nu putem ocoli e- 

-leganfa, care nu înseamnȚ. 
ieșirea din comun printr-un 
complex șocant ce solicită 
privirile, ci dimpotrivă, su
punerea la climatul general, 
discreție, sobrietate și sim
plitate, armonizarea culori
lor și adaptarea liniei la co
ordonatele individualității.

Femeia care va-pune pe 
ea stridenta unor culori ce 
nu se potrivesc de fel, care 
se va îmbrăca alăturînd 
prea multe vopsele, adău
gind prea multe podoabe, 
își divulgă propria sărăcie 
intelectuală. Coafura, far
dul, podoabele, fiecare în 
parte și toate împreună for
mează o fidelă carte de vi
zită. . .

Și elementul „extravagan
tă" generat tot de modă e 
util uneori peisajului gene
ral într-o anumită împreju

ra rare, dar cînd acesta se re-
d . petă în circumstanțe nepo- 
K trivite, devine, obositor, su
ra părător. Dar alături de ex
il travaganfă, de . elementul
jj absolut momentan în modă,
~ există.și acea „permanentă"
S ca de exemplu linia clasică

a taiorului, valabilă oricî.nd, 
_ oricînd elegantă, pricind
a actuală.

Vorbind de . latura eșteti- 
„ că a modei în strînsă legă

tură cu factorul cult.ură, nu 
B trebuie să
® elementul
| văzut în
S cilor agricole femei îmbră
ca cate foarte potrivit cu pan-
B taloni, și acest lucru la
b tară, unde în trecut femeia
B era legată de tot felul de
ffl prejudecăți. Femeja satului
§ nou are azi un alt orizont
_ cultural, orizont ce. se vă-
| dește în comportarea ei. Ea
E se instruiește, emite păreri
ra proprii și prin urmare, avînd
H o anume pregătire, este
8 aptă și în materie de modă
a să-și impună punctul de

vedere, depășind prejude- 
“. .cățile în favoarea a ceea 
g ce este practic, comod, mo-
g . dern, civilizat.

Factorul cultură care-și 
pune pecetea pe fot ceea 
ce facem, intervine și în a- 
cest aspect al vieții noastre. 
O femeie instruită, cu gus
tul cultivat, oolindind un a- 
numif. specific, și moment 
cultural, se va îmbrăca în 
concordantă, cu acesta. Va 
fi o femeie elegantă în ori
ce împrejurare, resp'ectînd 
ambianta, dar si pe sine în
săși. în felul acesta veșmîn
tul va îndeplini nu numai 
funcfia lui practică și esteti
că, dar va fi și dovada si
gură a posibilităților inte
lectuale și a gradului de 
cultură a celei ce-l poartă.

schemă fără valoare, o for
mulă falsă, o mască sub 
care se poate ascunde orice 
față.

De aici nuanța peiorativă 
care însoțește deseori „mo
da" ca imitație, ca preluare 
fără discernămînt, numai 
pentru că e „la modă”, a 
părerilor, obiceiurilor, com
portărilor sau limbajului. 
Cu ani în urmă, Caragiale 
atinsese în treacăt și pro
blema modei ca imitație 
prin eroina sa Zița din „O 
noapte furtunoasă”. Zița 
ara „ambetată absolut" 
pentru că nu mai avea ce 
citi. „Dramele Parisului cîte 
au ieșit pînă acum, le-am 
citit de trei ori" mărturiseș-

felia superioară numai în 23 de ore, cînd alte brigăzi realizau aceeași operație în decurs de două săptămîni. Gh. Bișuc, șeful brigăzii, a demonstrat practic cum și-a organizat munca în abataj. Convinși de avantajele metodei, toți șefii de brigadă o aplică pe scară largă, în întreaga mină.Pentru stimularea- inițiativelor, s-a instituit un panou, s-a organizat o vitrină a calității, s-a editat o foaie volantă, și de unde cu un an în urmă nu se puteau decide organizațiile de bază pe cine să promoveze în diferite munci de răspundere, azi comitetul raional recrutează de aici cadre valoroase pentru școlile de partid, de tineret, de sindicat, pentru școlile de maiștri.— Oamenii trebuie să aibă dragoste de minerit, spune Nechita Pușcaș, șef de brigadă, de multe ori evidențiat pe întreaga mină. S-au angajat mulți, jumătate au rămas. N-au fost bine selecționați oamenii cînd au fost îndrumați la noi. Am avut și eu din ăștia : au stat, au zis că nu le place și au plecat.Brigada lui Nechita Pușcaș a constituit, de altfel, un adevărat rezervor de cadre bine calificate, pe care comitetul de partid le-a folosit pentru a întări munca în sectoarele slabe. De aci s-a detașat, la un moment dat, un vechi miner, Vasile Ilieș. Era un om retras, tăcut, în producție nu o dată era stîngaci. O privire atentă a tovarășilor săi, o încurajare la discuții în cadrul organizației de bază, prietenia cu Nechita Pușcaș l-au scos însă din rezervă. I s-a acordat încredere, a fost apreciat și stimulat pentru progresele în însușirea mașinii de perforat cu aer comprimat, ales organizator de grupă de partid. Azi, acest om timid. modest a devenit un cadru de nădejde, prețuit ca miner și ca organizator de grupă de partid. El a scos cu bine abatajul din greu, și-a dezvoltat calități organizatorice, și toate acestea datorită faptului că i s-au creat condiții de a- firmare, i s-a acordat încredere.De partea cealaltă a Alunișuluî, la flotația din Tarnița, s-au petrecut fenomene asemănătoare în promovarea cadrelor și întărirea colectivului. Localnici din Gura Hu-
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(Agerpres)
Noua arhitectură a Galajiului

Nu de mult, raiatra Neamț

întărește disciplina, se un stil de muncă colec- cadrul procesului co- activitate se stabilesc producție, dar și relații în interacțiunea dintre

la Piatra Neamț»
se construiește

1

la a început construcția unei policlinici moderne, în ■care se vor putea efectua zilnic peste 1 000 de consultații. Policlinica va cuprinde trei pavilioane, totalizînd o suprafață de aproa- ne 4 000 mp, în ■cadrul cărora vor funcționa servicii de toate specialitățile, atît pentru adulți cît și pentru copii. O dată cu policlinica se construiește și o centrală termică, necesară atît noului obiectiv cît și spitalului unificat din localitate.

Illllli
■

Dacă nu apare nici o surpriză timp de șase luni, certificatul de garanție al mobilei rămîne în casa omului ca o banală hîrtie. Consta- tînd însă că sub lacul dulapului s-au ivit niște „misterioase" pete sau că arcurile somierei tind să iasă din strînsoarea stofei, noul proprietar nici nu-și dă seama cum certificatul de garanție prinde dintr-o dată viață, îndemnîndu-1 cu insistență : acționează !
— De la 1 ianuarie a.c. — ne spunea tov. Anton Vanea, responsabilul magazinului „Apartamentul" din București — în sprijinul 

cetățenilor a venit și o altă hotă- 
rîre prin care unitățile desemnate 
să execute remedierile (în Capita
lă, cooperativa „Mobilă și tapițe
rie" — pentru produsele industriei 
republicane și cooperativa „Mobi
lă și artă" pentru cele ale indus
triei locale) au obligația ca în ter
men de 24 de ore de Ia înregistra
rea cererii să întreprindă constata
rea cuvenită, iar în 30 de zile să 
încheie lucrarea; dacă este nevoie 
de înlocuirea vreunei piese, în 60 
de zile.Amintind și faptul că volumul mobilei vîndute astăzi ajunge în- tr-un an în jurul a două miliarde de lei, că exigența cetățenilor pentru buna deservire crește mereu, apare limpede cîtă răspundere și cîte îndatoriri revin acestor unități.

Am întrebat la cooperativa „Mobilă și tapițerie" cite cereri pentru remedieri au fost înregistrate de la începutul anului. Ni s-a dat o cifră la care mulți dintre conducătorii fabricilor de mobilă din cadrul Ministerului Economiei Forestiere ar trebui să tresară : 591.— Cum le faceți față ?— Bine, destul de bine ; deși am fost surprinși cam nepregătiți, atît noi cît și furnizorii — ne-a spus tov. Petre Stoica, responsabilul centrului de depanare.Comparînd însă cu ceea ce se întîmplă în realitate, imaginea ne-a apărut răsturnată...— Din 28 februarie mi s-au luat ușile de la biblioteca „Victoria" pentru a fi înlocuite. Aștept și astăzi — spune cetățeanul Gr. Co- jocaru din șos. Panduri nr. 60.— Același lucru și în cazul meu: din 4 martie aștept să mi se repare mobila de bucătărie „Ghiocel" — arată Andrei Iorga nr. 14.— Cu mine e gă — se plînge str. Barajul Dunării nr. 8, cartierul Balta Albă. încă din ianuarie am făcut o cerere cooperativei pentru a mi se schimba stofa de la studio care prezenta pete. „Nimica toată; în cel mult o lună se face" — mi s-a răspuns. Dar au trecut două luni și n-a mai dat nimeni nici un semn de viață. Vă- zînd asta, am făcut o altă cerere prin care arătam că renunț la schimbarea stofei și că cer numai curățirea ei. După cîteva zile, cooperativa s-a conformat. Dar, din cauza reparației, somiera... a scăzut din înălțime, încît se vede placa nefinisată a spătarului.Ne oprim aici cu exemplificările. De altfel, este grăitor însuși faptul că numai de 6 luni de cînd a început această activitate, cooperativa „Mobilă și tapițerie" a rămas cu aproape 90 de cereri nerezolvate.Atunci cînd reparațiile la mobila aflată în termenul de garanție se mai făceau de către fabricile din localitatea unde își avea domiciliul reclamantul, se îngrămădiseră tot felul de greutățitrebuiau scoși muncitori din producție pentru o simplă reparație; încurcături în decontarea materialelor; lipsa unei pregătiri speciale a tîmplari- lor și a tapițerilor pentru deservirea la domiciliu a cetățenilor, din care cauză lucrările nerezolvate făcuseră un lanț nesfîrșit. Se părea că prin noul sistem, care se aplică

. J,

Miroiu din str. N.o poveste întrea- Olga Ionescu din

de la 1 Ianuarie, toate aceste tare vor fi complet eliminate. Dar iată că lucrurile nu stau tocmai așa. De fapt în ce constă sistemul ? Cererea se înregistrează la cooperativa desemnată să facă reparații; aceasta își trimite reprezentanții la fața locului să constate defecțiunea, se expediază antecalculația fabricii furnizoare și după ce a- ceasta confirmă, lucrarea poate începe. în aparență, simplu. Ce se întîmplă însă ? Calitatea fiind factor de premiere, cele mai multe dintre fabricile de mobilă contestă că defecțiunea reclamată le-ar a- parține și refuză plata (60 de asemenea surprize a înregistrat de la începutul anului numai cooperativa „Mobilă și tapițerie"). Lista „motivelor" e lungă : „certificatul de garanție nu are număr și dată" (deși este de datoria fabricii să facă acest lucru; cazul C.I.L. Blaj, IPROFIL „Măgura Codlei" „defecțiunea nu 1 cuns"; „suma e etc. Cooperativa colț. Se gîndește începe tocmeala: nul, mai pune altul". Vine apoi rîn- dul tîrguielilor dintre O.C.L. Mobila, cooperativă și fabrică pentru a se stabili categoria defecțiunii (dacă e sau nu „viciu ascuns"). Dacă nu se ajunge „din mers" la o înțelegere, este sesizat arbitrajul. „După 
calculele noastre — ne spunea tov. 
Lucian Teodoru, consilierul juridic al cooperativei „Mobilă și tapițe
rie" — pînă la sfîrșitul anului vom 
avea 300 de litigii la arbitraj, în 
cea mai mare parte cu fabrici ale 
Ministerului Economiei Forestiere".Toate aceste hățișuri prin care se pierde timp și se irosesc banii statului ar putea fi înlăturate, în primul rînd, printr-o restructurare a obligativităților prevăzute de actualul sistem. Conform unor propuneri, sugerăm, de pildă, Ministerului Economiei Forestiere ca în București și în numeroasele orașe din tară unde există fabrici de mobilă, întreprinderile producătoare să fie reprezentate prin cîte un delegat la unitatea depanatoare ; înseși aceste fabrici să confirme autenticitatea an- tecalculelor. Există și părerea exprimată atît de comerț cît și de cooperație, care ni se pare întemeiată, că din moment ce cumpărătorul posedă și factură și chitanță (cu dată, valoare, număr de înregistrare, denumirea garniturii și a furnizorului) nu și-ar mai avea rostul obligația prezentării, o dată cu cererea, a certificatului de garanție, mai ales că în cele mai multe cazuri acestea nu sînt com-

Codlei" ș.a.) ; este... „viciu as- mult prea mare" dă din colț în ce se gîndește și „mai lasă u-

pietate de către fabrici. Să reținem că din această cauză cooperativa „Mobilă. și tapițerie" este pusă zilnic în' situația să refuze înregistrarea multor cereri ale cetățenilor. Credem, totodată, că și disputele cu privire la categorisirea defectelor ar putea fi lichidate prin punerea la dispoziția unităților depanatoare și a O.C.L.-urilor a unui nomenclator privind defecțiunile mobilei. Institutul de cercetări forestiere, împreună cu Direcția generală a produselor finite din lemn din ministerul de resort au posibilitatea să-1 realizeze curînd.Analizînd modul în care este reparată mobila aflată în termenul de garanție, reies și multe neajunsuri în însăși activitatea cooperativelor depanatoare. Majoritatea lor pornesc de la o mentalitate greșită, care dăinuie chiar la unii factori de conducere. „Avem 84 de unități, cu o producție de milioane — spun cei din conducerea cooperativei „Mobilă și tapițerie" din București; ce ne mai trebuiau aceste necazuri cu reparațiile!". Ca să realizăm tabloul dezinteresului manifestat față de problema în discuție, e suficient să arătăm, de pildă, că au existat perioade cînd centrul de depanare al acestei cooperative a funcționat cu un singur tîmplar, deși cooperativa, în cele 84 de unități ale sale, dispunea de circa 800 de astfel de meseriași; sînt și acum situații cînd oamenii nu au materiale, scule și aparate strict necesare; funcționează „inovația" care sună laconic: „lucrează cu ce poți". însuși faptul că sediul centrului unde vin sute de cetățeni a fost mutat nu de mult într-o prăvălioară ascunsă în gangul unui fost bazai- demonstrează de altfel atitudinea de desconsiderare față de clienți.Deservirea promptă, calitatea înaltă a lucrărilor trebuie să con- ' stituie trăsături caracteristice ale activității cooperativei „Mobilă și tapițerie". Ca și în cazul cooperativelor care repară televizoare, aparate de radio sau diferite aparate de uz casnic aflate în termenul de garanție, ar fi necesară dotarea, centrului de depanare cu un mijloc de transport; în afară de faptul că tîmpla- rii ar putea realiza mult mai mult decît una-două reparații pe zi. C.T.C.-ul ar avea posibilitatea să controleze toate lucrările . executate (față de 50 la sută cît rezolvă în prezent). Amenajarea unui birou pentru primirea cetățenilor unde aceștia să-și poată scrie cererile, realizarea unei largi publicități asupra noului profil al cooperativei, iată sugestii care se fac deseori auzite printre ' clienții centrului de depanare.Considerăm că numeroasele lipsuri existente în sistemul de reparare a mobilei garanție trebuie unor analize temeinice din partea Ministerului Economiei Forestiere, a UCECOM, a sfaturilor populare și a Uniunii cooperativelor meșteșugărești București.
sistemul de re- în termenul de să facă obiectul

Nicolae BRUJAN

uităm însă și 
„practic". Am 
practica mun-
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RAPORT LA PROIECTUL DE PROGRAM UNITAR
AL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE PE PERIOADA 1966-1970

ÎN REGIUNEA

AU FOST RECOLTATE
200000 HECTARE CU GRÎU

OLTENIA

Prezentând raportul la proiectul de Program unitar al cercetării științifice pentru perioada 1966— 1970, tovarășul Roman Moldovan a spus : Documentele de partid și de stat subliniază faptul că știința este o forță importantă de producție a societății noastre socialiste^ că, în procesul creșterii ramurilor producției materiale, întreaga activitate științifică se va diversifica, își va intensifica ritmul de dezvoltare.Pe baza analizei profunde făcute de partid activității de cerceii tare științifică din țara noastră și pornind de la necesitatea de a crea condiții mai bune de îndrumare și organizare menite să contribuie ia promovarea științei, a fost creat ' Consiliul Național al Cercetării Științifice.' Una din sarcinile esențiale ale ' Consiliului a constat în elaborarea ; proiectului de Program unitar al ; cercetării științifice din țara noas- tră pentru perioada 1966—1970.Proiectul de program unitar al cercetării științifice a fost elaborat plecînd de la propunerile făcu- ' te de Academia Republicii Socia- ' liste România, Ministerul învăță- mîntului și celelalte ministere și instituții centrale care au unități de cercetare științifică, printr-o amplă muncă colectivă.Proiectul a fost îmbunătățit pe baza recomandărilor conducerii i partidului și reexaminat la Acade- mie, ministere și celelalte institu- 1 ții centrale, cu participarea comi- J siilor de ramură ale Consiliului Na- ' țional al Cercetării Științifice. ' Oamenii de știință și specialiștii au manifestat un viu interes și au ! participat activ la toate etapele j iLu'ncii de elaborare a proiectului. Aceasta a constituit un mare spri- 1 jin în condițiile unei munci de în- ' ceput de coordonare pe plan cen- ' trai în domeniul cercetării științi- : fice. De asemenea s-a realizat o I strînsă colaborare cu Comitetul de I Stat al Planificării.I în legătură cu definirea conți-1 nutului tematic, raportorul a arătat I că problemele și temele propuse de I unitățile de cercetare au fost ana- I lizate în funcție de cîteva criterii j esențiale, și anume :I 1. — Determinarea conținutului tematic al cercetării în funcție de problemele actuale ale economiei naționale și de cerințele de dez-I voltare ale științei și culturii.' 2. — Corelarea conținutului te-I matic al cercetării cu posibilitățile 1 pe care le creează baza materială, ! perspectivele ei de creștere și dis- I ponibilul de cadre.> 3. — Rezultatele imediate și deperspectivă ale cercetării, rezultate judecate în funcție de : contribuția la valorificarea pe o treaptă superioară a resurselor naturale ale țării, la elaborarea de tehnologii și de produse noi, care aduc un aport la dezvoltarea diferitelor ramuri ' ale economiei și contribuie la con- ; solidarea independentei economice a României; sporirea contribuției ..a excedentul balanței de plăti externe ; întărirea poziției competi- ' tive a produselor românești pe piața străină ; lărgirea bazei proprii de materii prime ; extinderea domeniilor de utilizare a produse- lor care pot înlocui eficient unele materii prime și materiale din im- f port.4. — Perspectivele concrete de ! finalizare a cercetărilor pe o dura- I tă care să permită valorificarea re- ! zultatelor în termene utile.1 5. — Eliminarea paralelismelorI și a dispersării forțelor de cerce- ) tare.■' 6. — Continuarea și extinderea1 lucrărilor de cercetare care se des- I fășoară în domenii în care există I o bogată și valoroasă tradiție pro- ț prie științei românești.j 7. — Abordarea domeniilor mo- ' 'derne ale științei și alinierea la nivelul științei mondiale.S-a avut în vedere, de asemenea, promovarea activă a cercetării a- plicative, concomitent cu cea fundamentală, pentru a avea un echilibru între nevoile imediate și cele de lungă perspectivă ale economieiI românești.I în alcătuirea Programului uni- ! tar al cercetării științifice pentru I perioada 19,66—1970/^ a spus în ' corftânuare Raportorul — s-a por- 1 nit de la obiectivele fundamentale 1 care stau în centrul politicii partidului nostru: industrializarea tării, dezvoltarea cu precădere a ’’ industriei grele și îndeosebi a industriei construcțiilor de mașini, dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii, creșterea eficientei întregii activități economice pe baza promovării permanente a progresului tehnic, a cuceririlor celor mai noi ale științei. Ținînd seama de aceste obiective fundamentale, conținutul Programului a fost orientat spre cuprinderea în primul rînd a problemelor și temelor prin a căror rezolvare se va aduce o contribuție însemnată la dezvoltarea industriei și a ramurilor ei de bază, la ridicarea nivelului agriculturii, la valorificarea superioară a resurselor naturale ale tării și la descoperirea de noi surse de materii prime. Această orientare este evidențiată de faptul că aproape % din problemele și temele incluse în Programul unitar și aproximativ 70 la sută din cele incluse în Planul de Stat se referă la domeniile științelor tehnice, ale căror rezultate vor fi în cea mai mare parte valorificate în producție.în continuare raportul a înfățișat pe larg direcțiile de cercetare în diverse domenii ale științei.în domeniul geologiei, cercetările trebuie să contribuie la lărgirea continuă a bazei de materii prime și energetice din țara noastră. Printre altele, s-a arătat că activitatea științifică în geologie se va intensifica prin întocmirea Hărții 

geologice a Republicii Socialiste România și a Hărții genetice a substanțelor minerale utile. în domeniul energeticii se dezvoltă studiile pentru stabilirea criteriilor de repartizare optimă a resurselor în diferite sectoare de producție în scopul valorificării lor superioare, în industria extractivă minieră se fac cercetări în vederea susținerii abatajelor cu front lung de exploatare, cu adaptarea de complexe mecanizate în scopul tăierii și transportului cărbunelui în a- bataj. în domeniul extracției de țiței se continuă cercetări pe linia introducerii de metodologii noi, pentru dislocarea mecanică a rocilor, pentru realizarea forajului de mare adîncime și pentru recuperarea țițeiului din zăcăminte vechi. în metalurgie, o atenție deosebită a fost acordată cercetărilor necesare pentru producerea în țară a oțelurilor fine șl aliate, a aliajelor neferoase cu caracteristici superioare. în siderurgie, accentul cercetării s-a pus pe elucidarea unor probleme privind geneza și morfologia incluziunilor nemetalice, mărirea purității oțelurilor, cercetarea structurii și proprietăților fizice, chimice și mecanice ale metalelor și aliajelor, în ramura construcțiilor de mașini se vor efectua cercetări care să conducă la realizarea unor a- gregate și utilaje de mare complexitate, a mașlnilor-unelte automate cu comandă numerică și secvențială, tehnologii noi de turnare și de formare plastică a metalelor, ca și procedee noi de prelucrare a metalelor, realizarea de noi organe de mașini din pulberi sinterizate și materiale plastice. în cercetarea în domeniul electrotehnic — electronică — automatică, cu rol important în promovarea progresului tehnic, căreia planul cincinal îi acordă o atenție deosebită, sînt cuprinse metode noi de studiere a circuitelor electrice și a cîmpului electromagnetic ; studiul fenomenelor care au loc în mașini electrice, transformatoare, aparate electrice — teoria circuitelor electronice integrate; metode de calcul pentru sisteme automate adaptive. Cele mai multe teme de cercetare se referă la elaborarea și asimilarea de noi produse ca : a- parate electronice de măsurare șl control în industrie, noi elemente de automatizări, serii noi de tran- zistoare, instalații și sisteme de automatică și telemecanică.în domeniul științelor chimice generale, proiectul de Program cuprinde probleme de cinetică și termodinamică chimică, de.-extragere și separare a metalelor rare și obținere a produselor de înaltă puritate, probleme de coroziune, cum și probleme privind optimizarea proceselor fundamentale din industria chimică. Domeniul tehnologiei chimice anorganice cuprinde probleme axate mai ales pe valorificarea superioară a resurselor naturale de materii prime din țară, îmbunătățirea calității și diversificarea producției de îngrășăminte chimice. Domeniul tehnologiei chimice organice a cuprins în special probleme referitoare la elaborarea unor tehnologii noi care șă stea la baza proiectării unora dintre uzinele prevăzute a se construi în viitor. Tehnologia metalelor neferoase cuprinde probleme care urmăresc stabilirea unor tehnologii optime pentru valorificarea minereurilor de pirită de tip Leșul Ursului. Tehnologia prelucrării țițeiului cuprinde probleme care urmăresc obținerea unor lubrifianți și combustibili cu calități superioare, utilizarea diferitelor produse petroliere ca materii prime în industria chimică'. în domeniul arhitecturii și sistematizării, tematica urmărește intensificarea preocupărilor pentru realizarea unei arhitecturi cu specific national, a- dîncirea studiilor în domeniul sistematizării teritoriului, centrelor urbane și rurale, al proiectării clădirilor industriale, agrozootehnice, de locuințe și social-culturale, valorificarea patrimoniului arhitectural natural turistic al României, în domeniul construcțiilor tematica este orientată spre dezvoltarea teoriei și calculului construcțiilor, perfectionarea sistemelor de fundare, studii în vederea realizării de noi sisteme de finisaje și izolări, măsuri pentru protecția anticorosivă, perfectionarea sistemelor și materialelor de instalații, mecanizarea lucrărilor de constructii-montaj. Temele cuprinse în Program privind hidrotehnica își propun dezvoltarea studiilor hidrologice în sprijinul nevoilor economiei naționale. Prin cercetările din domeniul materialelor de construcții vor găsi rezolvare o serie de probleme importante ca : realizarea unor cimenturi speciale, de produse ceramice și de sticlă, produse pe bază de lianți, materiale izolatoare etc. în domeniul tehnologiei lemnului temele se referă la valorificarea superioară a masei lemnoase, mecanizarea complexă a lucrărilor de exploatare, sortimente noi de produse semifinite și finite.în transporturi, programul are în vedere repartizarea optimă a transporturilor pe mijloace de transport, mărirea siguranței circulației mijloacelor de transport; mecanizarea complexă în operațiile de încărcare și descărcare a mărfurilor ; introducerea calculatoarelor electronice în optimizarea proceselor de transport. în ramura industriei ușoare și alimentare au fost cuprinse probleme legate de lărgirea bazei de materii prime din tară, de obținerea unor noi produse la un preț de cost mai scăzut, de lărgirea sortimentelor și îmbunătățirea calității bunurilor de larg consum. Cercetarea în ramurile agriculturii și silvicultu

rii s-a orientat spre crearea și introducerea în cultură a unor noi soiuri și hibrizi de plante agricole și hortiviticole de mare productivitate, combaterea bolilor și dăunătorilor plantelor, perfecționarea metodelor de chimizare, a insecto- fungicidelor și ierbicidelor. Se vor dezvolta cercetările privind extinderea mecanizării în agricultură, stabilirea agrotehnicii culturilor de cîmp și hortiviticole irigate. în domeniul creșterii animalelor cercetările științifice sînt îndreptate spre ameliorarea raselor, îmbunătățirea metodelor de creștere a e- fectivelor și a condițiilor de hră- nire, întreținere și folosire a animalelor și îndeosebi perfecționarea tehnologiei creșterii și exploatării animalelor în complexe da tip industrial. în ramura științelor biologice, direcția principală a cercetărilor urmărește stabilirea bazelor științifice necesare valorificării bogățiilor naturale, animala și vegetale. Cercetările din ramura științelor medicale sînt corelate cu nevoile de ansamblu ale economiei și culturii noastre, cu necesitățile ocrotirii sănătății publice, în ramura științelor economice și cercetărilor sociologice, cercetarea științifică a fost axată pe principalele direcții și probleme ale dezvoltării economiei naționale, în programul de cercetări își găsesc oglindirea și problemele teoretice generale ale economiei socialiste, printre care perfecționarea metodelor de planificare și conducere a economiei, economia ramurilor și a întreprinderilor, probleme de calcul economic și cibernetică economică, istoria economiei naționale și a gîndirii economice, economia mondială, statistică și demografie, cercetări sociologice, comerț exterior. Cercetările în domeniile științelor sociale și umanistice cuprind o tematică variată și complexă. în domeniul filozofiei se vor aborda probleme privind dezvoltarea națiunii în socialism, dezvoltarea conștiinței socialiste și rolul acesteia, analiza implicațiilor multilaterale ale revoluției tehnico-știin- țifice contemporane. în psihologie predomină temele de psihologia muncii, psihologie socială și psihologia copilului, iar în domeniul științelor juridice au fost cuprinse probleme generale de teoria statului și dreptului, precum și probleme privind analiza unor principale instituții juridice din România. în domeniul științelor istorice se relevă orientarea spre cercetarea etapelor și evenimentelor celor mai. importante din istoria patriei noastre, a poporului român și a Partidului • Comunist Român. In domeniul filologiei și lingvisticii se acordă mare atenție unor lucrări de interes național cum sînt: Istoria literaturii române, Istoria limbii române, Dicționarul limbii române, Noul atlas lingvistic român, Dicționarul etimologic al limbii române. în etapa actuală a dezvoltării științei și tehnicii un rol de mare importantă îi revine matematicii și fizicii care contribuie la progresul cercetării în toate ramurile de activitate științifică. în Programul de cercetare al științelor matematice sînt cuprinse, pe lingă problemele legate de cercetările tradiționale din tara noastră, și direcții noi. Un loc important îl ocupă cercetările de statistică matematică, programare matematică, analiză numerică, utilizarea mașinilor moderne de calcul etc. în științele fizice, programul de cercetare prevede cu prioritate probleme din ramuri în care s-au obținut în anii prece- denți rezultate bune. Au fost incluse în programul de cercetare probleme de fizica plasmei, semiconductor!, fizica corpului solid, straturi subțiri, spectroscopie moleculară, atomică și nucleară, teoria reacțiilor nucleare și a particulelor elementare, tehnica reac- torilor nucleari, generatorii cuantici, aplicațiile izotopilor radioactivi și stabili.întocmirea proiectului de Program unitar al cercetării științifice — a spus raportorul — este desigur doar un prim început, care înlătură una din lipsurile în organizarea și îndrumarea cercetării științifice, arătate în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., la sesiunea din decembrie 1965 a Marii Adunări Naționale.Relevînd preocuparea pentru crearea condițiilor materiale ne
■ ■

și cuvîntul participanților la discuții
Expunerile prezentate de comisiile pe ramuri științifice ale C.N.C.S. au înfățișat pe larg programul și direcțiile de cercetare în domeniile respective, aspecte concrete ale activității fiecărei comisii, legătura cu ministerele de resort, cu unitățile de cercetare și producție.Printre temele de cercetare cuprinse în aceste expuneri menționăm : realizarea unei serii unitare de autocamioane de 2, 3, 5 și 8 tone, noi materiale electrotehnice și electronice, sisteme de reglare automată și automatizare a instalațiilor industriale, intensificarea arderii combustibililor solizi inferiori, optimizarea proceselor termoenergetice din instalațiile electro-nucleare, noi procedee de valorificare a substanțelor- minerale utile, mărirea randamentelor și. creșterea capacității de producție a instalațiilor chimice, 

cesare dezvoltării cercetării științifice, vorbitorul a arătat că pentru perioada 1966—1970 fondurile destinate științei cresc cu 44,8 la sută față de perioada 1961—1965, iar investițiile pentru cercetarea științifică în aceeași perioadă, stabilite inițial' la 1,5 miliarde - lei, au fost suplimentate la 1923,4 milioane lei.Printre altele, s-a arătat că vor fi înființate în perioada 1966—1970: Institutul de cercetare și proiectare pentru autovehicule șl tractoare din Brașov; Institutul de cercetări electronice cu sediul în orașul București; Institutul de cercetare șl proiectare de mașini de transport și ridicat cu sediul în orașul Timișoara ; Institutul de cercetare și proiectare pentru construcții navale cu sediul în orașul Galați.Consiliul Național al Cercetării Științifice se Va preocupa șl în viitor de comasarea șl gruparea unităților noi de cercetare, în scopul utilizării depline a spațiului de deservire a bazei materiale șl a promovării condițiilor pentru a- dîncirea și intensificarea colaborării dintre diferite unități de cercetare, precum și de repartizarea pe teritoriul țării a rețelei de unități de cercetare.Se prevede o creștere a numărului total de salarlatl din cercetarea științifică cu peste 12 mil, îndeosebi la institutele de cercetări ale ministerelor șl ale Instituțiilor centrale din sfera producției • materiale.Programul unitar este un important instrument de plan, care orientează activitatea de cercetare științifică ca parte integrantă a dezvoltării planificate a economiei noastre. Privit din acest punct de vedere, el se înscrie ca o aplicare în domeniul cercetării științifice a indicațiilor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român privind îmbunătățirea conducerii și planificării economiei naționale.Subliniind că programul cercetării științifice pentru anii 1966— 1970 a fost întocmit într-un timp scurt, vorbitorul a arătat că în activitatea de viitor este' necesară întărirea colaborării. Consiliului Național al Cercetării Științifice cu ministerele, a legăturii cu institutele departamentale, laboratoarele uzinale, comisiile teritoriale. Trebuie să facem eforturi în continuare pentru mai buna orientare a cercetării științifice spre problemele esențiale, imediate și de perspectivă ale dezvoltării societății noastre.în ceea ce privește, activitatea de viitor a Consiliului, vorbitorul a relevat ca sarcini principale elaborarea schiței de program de cercetare de lungă perspectivă a planului pentru formarea, pregătirea și specializarea cadrelor din activitatea științifică, continuarea muncii de profilare și perfecționare a rețelei unităților de cercetare.Vorbitorul și-a exprimat convingerea că oamenii de știință, apli- cînd cu consecvență principiul muncii colective, trăsătură fundamentală a stilului de muncă specific societății noastre socialiste, își vor spori aportul la îndeplinirea sarcinilor ce revin Consiliului National al Cercetării Științifice, contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor organizatorice necesare dezvoltării cercetării științifice din România.Din partea Consiliului Național al Cercetării Științifice, a oamenilor de știință, a tuturor cercetătorilor, tovarășul Roman Moldovan a exprimat cele mai calde mulțumiri și recunoștință pentru grija și atenția pe care o acordă Partidul Comunist Român, Comitetul său Central, și personal secretarul general al Comitetului Central, tovarășul Nicolae Ceaușescu, activității de cercetare științifică.înfăptuirea mărețului program de dezvoltare a României socialiste — a spus în încheiere vorbitorul — pune în fața oamenilor de știință sarcini de înaltă răspundere patriotică. Prin traducerea în viață a Programului unitar al cercetării științifice, parte integrantă a Planului de Stat de dezvoltare a e- conomiei naționale pe perioada 1966—1970, oamenii de știință își vor aduce contribuția la dezvoltarea științei și tehnicii, la promovarea culturii, la legarea tot mai strînsă a științei de producție și împreună cu toti oamenii muncii din România la înflorirea patriei noastre socialiste.

realizarea de elemente și compuși de înaltă puritate pentru industria electronică, problema complexă a valorificării stufului din Delta Dunării, sporirea gradului de industrializare a construcțiilor, modernizarea mijloacelor de transport, probleme privind televiziunea alb-negru și color, telefonia automată, reducerea șifonabilității țesăturilor, țesături cu fire elasto- mere, lărgirea gamei de materiale din materiale plastice.în cadrul cercetărilor în domeniul agriculturii și silviculturii sînt prevăzute teme privind crearea de hibrizi de porumb pentru zonele reci, soiuri rezistente de cartofi, legume timpurii, exploatarea sistemelor de drenare și desecare.Printre temele din domeniul biologiei și medicinii au fost citate cele referitoare la genetica moleculară, citogenetică, imunolo-

gie, condițiile igienice de muncă în industria chimică.în domeniul științelor economice, sociale și umanistice, printre temele de cercetare se numără cele privind modelarea proceselor economice, perfectionarea planificării teritoriale, eficiența utilizării fondurilor fixe în industrie, lucrări de sociologie elaborate pe baza investigațiilor de teren, cerințele psihologice ale activității industriale automatizate, elaborarea de tratate în principalele ramuri ale dreptului, principiile cooperării internaționale, elaborarea volumelor V—VIII ale Istoriei României, elaborarea Istoriei Partidului Comunist Român.Printre temele din domeniul matematicii și fizicii sînt: aplicațiile matematicii în economie, utilizarea mașinilor electronice de calcul,- transformarea directă a energiei termice în energie electrică.Partlclpanțll la discuții au subliniat că programul unitar de cercetare științifică al Consiliului Național al Cercetării Științifice cuprinde teme de mare utilitate și importanță pentru progresul rapid al tuturor ramurilor economiei noastre naționale, reflectă cele mai actuale direcții de cercetare științifică în vederea realizării obiectivelor prevăzute în Directivele celui de-al IX-lea Congres al P.C.R. Ei au arătat că noile forme de organizare a cercetării științifice în țara noastră, crearea Consiliului Național al Cercetării Științifice corespund necesităților dezvoltării economiei și culturii și se înscriu ca evenimente deosebit de importante în asigurarea de către partid șl stat a condițiilor optime de dezvoltare a științei românești, a legăturii sale cu viața, cu nevoile ridicate de practica construcției socialiste în țara noastră.Numeroși vorbitori au înfățișat rezultate ale cercetării științifice obținute în sectoarele de producție în care lucrează și diferite forme de activitate desfășurată de comisiile pe ramuri ale Consiliului șl de comisiile teritoriale de coordonare a activității științifice.Vorbitorii au făcut, de asemenea, o serie de propuneri privind mărirea eficienței economice a cercetării științifice, legarea ei tot mai strînsă de cerințele concrete ale economiei și culturii, utilizarea mai rațională a bazei materiale a institutelor de cercetare, organizarea participării mai active a oamenilor de știință și cercetătorilor la rezolvarea problemelor principale ale planului cincinal, îmbinarea armonioasă a cercetării fundamentale cu cea aplicativă. (Agerpres)
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\„mai bine să prisosească"
i
8
I
8

I

I 
I
I
I
I
I

I
I
I
I
8
8
8
B

Respectarea graficelor de aprovizionare constituie un imperativ al îndeplinirii ritmice, în condiții optime de economicitate, a planului-de către fiecare întreprindere. Cele mai multe conduceri de fabrici și uzine țin seama de această necesitate. Totuși, răsfoind situațiile întocmite la Banca Națională, rezultă că stocurile supranormative de materii prime și materiale nu au fost diminuate pe măsura cerințelor și posibilităților. în pofida unor -măsuri preconizate de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini — fiindcă la unele dintre unitățile subordonate acestui minister vreau să mă refer — volumul stocurilor supranormative de materii prime și materiale, scoase din circuitul economic, este încă important, în acestea aflîndu-se imobilizate nu puține resurse financiare.Dar să analizăm sintetic cauzele principale care au generat și mai dau naștere la stocuri supranormative. în numeroase întreprinderi constructoare de mașini, 
specificațiile de materiale se în
tocmesc la repezeală, fără , o com
parare temeinică a consumurilor 
specifice realizate, fără să se ia 
în calcul stocurile inițiale existen
te. Procedîndu-se așa, se solicită, cu acte în regulă, parafate și de unele direcții generale din ministerul amintit, fel de fel de materiale, din țară concretizăm.elementare de corelare a aprovizionării cu planificate, materii prime și materiale, uzina „Steagul roșu“-Brașov a prevăzut cantități mai mari decît necesarul pentru realizarea planului. în cazul tablei decapate s-a luat în calcul, la 1 ianuarie 1966, un stoc inițial de 2 142 de tone, în loc de 2 871 tone, cît era el în realitate, iar la bare trase din oțel, în specificațiile pentru trimestrele II și III s-au preconizat în plus 70 de tone. Situația s-a repetat și la rulmenți seria 32 210/7510. în specificația trimestrului I s-au solicitat suplimentar 3 049 de bucăți, deși baza M.I.C.M. putea pune oricînd uzinei orice cantitate de - rulmenți.Cauzele nedorite _ ___ _____stocurilor supranormative mai constau în necorelarea exactă a 
aprovizionării cu prevederile pla
nului tehnic, de introducere a 
tehnicii noi, de însușire a unor noi

și din import. Să Ignorînd normelevolumul producției în specificațiile ■ de

din Brașov la dispoziția și sortiinentale formării

Datorită bunei organizări a cam
paniei de recoltare, în regiunea Ol
tenia s-a terminat strîngerea orzu
lui și mazărei, iar din suprafața de 
352 342 ha cu grîu au fost secerate 
aproape 200 000 ha. In raioanele din 
sudul regiunii, cum sînt Băilești, 
Calafat, Caracal și Corabia, cele 
mai mari producătoare de cereale 
din regiune, recoltatul este pe ter
minate. Pînă în dimineața zilei de 
14 iulie, în raionul Băilești s-a 
strîns recolta de pe 95 la sută din 
suprafața însămînțată. Peste 40 600 
ha au fost recoltate și în raionul 
Craiova. In acest raion viteza zil
nică la seceriș a ajuns la 3 192 ha. 
Aceasta se datorește bunei organi
zări a muncii, pregătirii din timp 
a utilajelor. S.M.T. Cîrcea din a- 
cest raion, care deservește 29 de 
cooperative agricole, lucrează din 
plin cu toate cele 153 de combine 
de care dispune. Tov. Ion Delcea, 
Erou al muncii socialiste, directo
rul acestui S.M.T., ne-a spus:

— Campania de recoltare a fost 
pregătită pînă în cele mai mici a- 
mănunte. Din atelierele stațiunii 
n-a plecat nici o combină care să 
nu fie reparată în mod exemplar. 
Mecanicii noștri au reparat în plus 
2 combine care fuseseră propuse 
la casare. In raza de activitate a 
stațiunii lucrează zi și noapte 3 a- 
teliere mobile. Ele asigură reme-

O nouă secfie 
de țesătorieLa întreprinderea textilă „Ardeleana" din Satu Mare a început să producă o nouă secție de țesă- torie. Evenimentul a fost consemnat o dată cu prima zi din decada a doua a lunii curente după ce războaiele de țesut și celelalte mașini și utilaje au trecut cu succes limita celor 500 de ore ale probelor tehnologice. Noua secție are o suprafață de producție de peste 2 000 m p și o construcție cu totul deosebită.

Este vorba de o hală industrială „blindată" căreia — în vederea reducerii zgomotului produs de războaiele de țesut — îi lipsesc o- bișnuitele ferestre și chiar luminatoarele. S-au prevăzut în schimb fonoabsor- bante în plafon, lumină fluorescentă și instalație pentru condiționarea aerului. în noua hală sînt instalate 246 războaie automate de țesut — toate fabricate la „Unirea"- Cluj — a căror producție anuală se ci

Aureliu PETRESCU
director în Banca Națională

tehnologii moderne. Această practică este cît se poate de păgubitoare. Cum poate să justifice și ce a cîștigat uzina „Rulmentul“-Bra- șov cînd s-a aprovizionat cu importante cantități de profile grele pentru rulmenți și imediat după achiziționarea lor le-a dat disponibile ? Din păcate, la această unitate constructoare de mașini s-au mai constatat și alte acte de indisciplină în politica stocurilor,
ias-saaii

din import care, triplat, în scurt
acte care nesocotesc, în același timp, indicațiile privind limitarea, pe cît posibil, a importurilor. Este vorba de stocul supranormativ de pietre abrazive în ultimii doi ani, s-a La alte sortimente, : timp după ce' uzina a primit din import 6 500 <?e bucăți pietrerubin cu anumite caracteristici, jumătate le-a declarat disponibile. Mai amintesc că o cantitate apreciabilă de pietre rubin 10/20/6,- imediat după ce a fost importată a fost declarată fără utilizare. Este aceasta o practică de bun gospodar ? Pe ce temei conducerea de la „Rulmentul"- Brașov și-a îngăduit să irosească banii statului ?Mă opresc, pe scurt, și la o altă cauză : neținînd seama de specifi
cațiile formulate de întreprinde
rile subordonate, unele direcții 
generale Ie repartizează cantități 
mai mari de materiale, transfor- 
mînd uzinele în adevărate baze de 
aprovizionare. în culpă se află 

dierea operativă a oricăror defec
țiuni care se ivesc. La fiecare 4 
brigăzi de mecanizatori am asigu
rat cite o grupă de mecanici care 
acordă asistența tehnică necesară. 
Intensificarea recoltatului, folosirea 
din plin a combinelor se datoresc 
și măsurilor luate pentru stimu
larea materială a mecanizatorilor. 
Numeroși mecanizatori recoltează 
peste 10 tone de grîu pe zi, pentru 
care ei primesc premii în bani. 
Au fost luate toate măsurile pen
tru ca întreaga cantitate de ce
reale să ajungă în hambare în
tr-un timp cit mai scurt".

In regiunea Oltenia există posi
bilități pentru intensificarea recol
tatului. In diferite unități se întîl- 
nesc încă combine care lucrează a- 
bia cu jumătate din capacitatea lor. 
Serviciul regional S.M.T. trebuie să 
ia măsuri pentru a asigura operativ 
înlăturarea defecțiunilor care apar. 
In unele cooperative agricole de
servite de către S.M.T. Bîrca o se
rie de combine stau la marginea 
tarlalei deoarece au fost prost re
parate. Cele aproape 10 000 de trac
toare și combine existente pe ogoa
rele regiunii Oltenia trebuie să 
funcționeze neîntrerupt în lanuri 
pentru a asigura strîngerea fără 
pierderi a întregii recolte de ce
reale.

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii" ]

>

frează la '4,5 milioane m p țesături, în cadrul noii secții vor funcționa 6 sectoare. Ele vor produce șifon, olandină, mahon și alte pîn- zeturl.De menționat și faptul că textiliștii acestei fabrici au realizat pînă acum peste plan aproape 100 000 m p țesături de bună calitate. Noul obiectiv, care a început să producă, contribuie la realizarea tuturor angajamentelor luate în întrecerea socialistă.

i

forul de resort al uzinei „Inde- pendența“-Sibiu, care,. în. momentul de față, i-a creat acestuia un stoc supranormativ. de 11,6 tone de tablă neagră. întrucît exemplul nu este singular, mă întreb : cum se exercită controlul ierarhic în domeniul aprovizionării și ce justificări pot aduce 
șefii serviciilor de aprovizionare 
din întreprinderile respective sau 
direcția generală care tolerează a- 
semenea practici ? De ce nu se în
tărește controlul preventiv ?Pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin în privința aprovizionării, organele bancare au la în- demînă controlul prin leu, un important mijloc de a verifica și determina o îmbunătățire a rezultatelor activității economice a întreprinderilor în acest sens, date fiind cauzele și exemplele analizate, se poate spune că inspec
torii filialei Brașov a Băncii Na
ționale nu și-au făcut datoria. Prin mîna lor au trecut toate actele referitoare la aprovizionarea tehnico-materială a uzinelor citate. Ei nu au controlat, Ia fața lo
cului, necesitățile uzinelor și s-au 
limitat Ia a pune avizul pe niște 
cereri neîntemeiate, la baza cărora stă mentalitatea : „mai bine să prisosească", combătută și cu alte prilejuri în „Scînteia".Cum ar trebui să procedeze, de acum înainte, inspectorii direcției noastre ? Cu ajutorul creditelor ei au obligația să întărească mai mult controlul asupra relațiilor economice dintre întreprinderi, să influențeze luarea unor măsuri care să asigure mobilizarea rapidă a rezervelor interne existente în domeniul aprovizionării, repunerea stocurilor în circuitul economic și să sprijine astfel conducerile unităților în gospodărirea cît mai eficientă a mijloacelor circulante. După părerea mea este necesar, totodată, să se creeze și posibilitatea de a lega cointeresarea materială de rezultatele obținute în ceea ce privește lichidarea imobilizărilor în diferite stocuri supranormative. Această legătură se poate face în condiții bune cu ajutorul dobînzii bancare. 

Inspectorii bancari au îndatorirea 
de a întări și extinde analizele e- 
conomice temeinice în întreprin
derile controlate, axate îndeosebi 
pe rezervele de creștere a renta
bilității producției, în scopul ridicării eficientei cu care sînt mî- nuite fondurile statului.
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autoexigență
condiție determinantă

t Colectivul Teatrului
Barbu Delavraircea"

a actului de creație s-a întors
din R.S.F. Iugoslavia formă, la 1 dis-

Tn discuțiile noastre arfistice, în 
reviste și ziare se vorbește adesea 
despre efervescența creatoare ce 
caracterizează momentul actual al ar
fei românești. Frecvența mare cu 
care sînt repetate aceste cuvinte este 
deplin justificată, pentru că sîntem 
martorii unui proces complex, de 
căutări și experiențe, de teoretizări 
și sinteze, menite să ne ducă, frepta’, 
la descoperiri și realizări artistice 
interesante, fructuoase. Există în pre
zent un climat artistic dintre 
mai favorabile desfășurării în 
direcțiile a gîndirii artistice.

Ceea ce mi se pare a fi un 
semnificativ în mișcarea 
fistică este dorința 
fundamenta teoretic 
daniile. Este fot 
fă preocuparea 
de a se interesa 
dezvoltare ale arfei noastre în viitor, 
de a-și clarifica sensurile acestei dez
voltări. Schimburi de păreri pasio
nante, o informație mereu mai com
pletă despre arta românească con
temporană și de peste hotare, con
fruntări artistice în fața lucrărilor, în 
ateliere sau în expoziții, discuții în 
uniunile de creație, sînt fot atîtea 
modalități de a clarifica problemele 
noastre specifice, de la cele de 
concepție și cultură plastică la cele 
de meșteșug. Concretizarea lor de
monstrează că la un artist căutările 
se desfășoară în strînsă legătură cu 
activitatea de zi cu zi în fața pînzei, 
știința ducînd la înțelegere. Și cînd 
se fac înțelese sensurile adînci ale 
spiritualității și ale culturii, atunci ar
tistul începe să se desfășoare 
forță și în mod personal. Avem toa
te motivele să credem că din aceas
tă vie activitate arta noastră se va 
îmbogăți cu lucrări 
loare.

Pasiunea cu care 
face artă nu trebuie 
la grabă și 
ricol

de Pavel CODITĂ

ce lucrezi îfi dai seama ce

cele 
toate

cîștig 
noastră ar- 

tuturora de a-și 
căutările, stră- 

mai răspîndi- 
artiștilor noștri 

de căile de

cu

de o mare va-

se discută și se 
să ne ducă însă 

superficialitate, 
care mi se pare că 

nință adesea pe unii dintre noi.
ar fi de fierbinți discuțiile și

pe- 
ame-

Oricît 
confruntările noasfre, în artă nu tre
buie să se resimtă febra lor ; creația 
să rezulfe dinfr-o exaltată lucidi
tate. Este nevoie de o acumu
lare de fapte și de impresii, adesea 
foarte îndelungată, de obținerea în 
cele din urmă a acelui echilibru in
ferior despre care vorbea o dată 
Brâncuși. Opera mare, 
de emofionare, 
nei lungi

, cu forță 
este rezultatul u- 

nei lungi și răbdătoare elaborări. 
Nimic nu justifică în artă graba, su
perficialitatea, rezolvarea pripită a 
problemelor artistice de care picto
rul, sculptorul sînt preocupați. Cele 
mai multe dintre lucrările slabe care 
au apărut în unele expoziții se re- 
simfeau tocmai de graba 
le produsese. Adesea, 
blouri 
ră par 
ții, sau 
cepfii abia recent cunoscute — 
împlinite și neintegrafe organic tem
peramentului și stilului autorului.

De la eboșă pînă la lucrarea defi- 
e o 

puțini

care 
unele ia- 

sau lucrări de sculpfu- 
rezultaful unei demonstra- 
poartă urmele unor con- 

ne-

cale foarte lungă, 
artiști care

nifivă 
Sînt . , 
ieva trăsături de pensulă reușesc 
să-și exprime bine ideea. Dar chiar 
dacă talentul lor reușește să cuprindă 
cît mai multă trăire sufletească, acu
mulată anterior, să se bizuie pe îm
plinirile succesive pe care ideea le-a 
cunoscut în mintea și sufletul lor, 
totuși ceva parcă lipsește celor mai 
multe dintre lucrările realizate astfel. 
Pe drumul artei elaborate, pe măsu-

în cî-

ră
sește și ce trebuie să adaugi, ce tre
buie să elimini. Dacă este așa, atunci 
elaborarea trebuie să fie îndelungă 
și temeinică. Din experiența mea și a 
multor confrați am tras concluzia că 
este bine ca un tablou să rămînă 
mai multă vreme în atelier pentru 
ca noutatea primelor impresii să se 
verifice de-a lungul unei perioade 
mai mari de timp. Numai așa îfi poți 
da seama cînd este gata lucrarea.

Elaborarea nu are loc doar în 
timpul în care pictorul stă în fața 
pînzei. Actul propriu-zis al crea
ției este, de fapt, mult mai larg, el 
începe din momentul în care artistul 
a întrezărit o idee, cuprinde o largă 
perioadă de gestație și, în sfîr- 
șif, se actualizează în primele 
eboșe. Urmează variante, compara
ții sau munca pe o singură pînză, 
adăugind și eliminînd pînă la lu-

u- 
în 
mi

ne

fiîlor publice. Foarte bine. Dar a 
organiza niște galerii mai modeste, 
în holul unor clădiri publice, în 
nele coifuri pitorești ale orașului, 
încăperile unor clădiri istorice, 
s-ar părea soluții fericite.

Problema elaborării artistice
preocupă pe toți artiștii deopotrivă. 
Am văzut ce util este schimbul de 
păreri între noi, fie că sîntem ar
tiști plastici, scriitori sau muzicieni. 
Mă gîndesc că am putea face ca 
schimbul acesfa să ia un caracter 
mai infim, mai viu, în afară de șe- 
dinfele din cadrul uniunilor de crea
ție și nu numai între artiști de o sin
gură specialitate.

crarea definitivă. Se știe că Wagner, 
pînă în momentul în care punea pe 
hîrtie ideile sale, era obse
dai zile și nopți întregi de o ciudată 
plăsmuire, o perfecționa frămînfîn- 

. d-o, șlefuind-o în adîncul ființei sale.
Cezanne, Enescu, Luchian, Brâncuși 
și mulți alții lucrau astfel.

Mergînd mai adînc în laboratorul 
intim al artistului, voi spune că este 
imposibil să realizezi acest îndelung 
și adesea chinuitor proces de elabo
rare dacă nu construiești, în tine și 
în preajma ta, acel univers propriu 
care este lumea artistului. Lucrul de 
zi cu zi, observarea îndeaproape a 
realității, 
cele mai felurite valori, comparațiile 
zilnice cu ceea ce fac alții, discuțiile 
vii cu alți artiști — toate acestea 
formează o lume care, dacă trăiește 
și funcționează din plin, permite ca 
și gîndirea creatoare să-și atingă 
mai repede țelurile. Este o datorie a 
artistului să-și îmbogățească necon
tenit această lume a sa.

După ce ideea inițială a luat o 
înfățișare sau mai multe, urmează 
timpul selecției a ceea ce este va
loros de ceea ce este înfîmplător, 
nesemnificativ. Un întreg proces de 
limpezire face ca pe pînza definitivă 
să rămînă numai esențialul. Dacă 
escamotăm, chiar șl una dintre eta
pele procesului, ne putem afla în 
pericolul de a rata ideea bună pe 
care am avut-o. Opera, o dată în
cheiată, iese în public să se con
frunte și să-și atirme valențele. în a- 
ceastă privință, vreau să arăt că în 
prezent confruntările, selecția fireas
că a operelor artistice, suferă din 
cauza lipsei sălilor de expoziție. Am 
impresia că, preocupîndu-se de a- 

' ceasta problemă, forurile noasfre de 
resort privesc lucrurile cu o exigență 
mult prea mare și concep că o sală 
de expoziție trebuie să fie negreșit 
un palat de lux deosebit. Avem o 
concepție civilizată asupra institu-

îmbinarea impresiilor de

(„Coloana Brâncuși
SPRE SOARE 
infinită'* a lui 

de la Tg. Jiu)

& Wsi X

Colectivul secției de estradă a Teatrului „Barbu Dela- vrancea" din București s-a întors ieri din turneul întreprins cu spectacolul „Variete-con- cert" în orașele Belgrad, Vo- levo, Kralievo, Tito-Uzice și altele din R. S. F. Iugoslavia. La Belgrad spectacolul a fost, în întregime, televizat și filmat. Postul de radio Belgrad a consacrat acestui turneu o emisiune culturală. Artiștii români s-au bucurat de o caldă primire din partea publicului. La Iastrevaț, de pildă, peste 10,000 de spectatori au vizio- nat spectacolul. Din colectivul artistic au făcut parte cîntă- reții Gică Petrescu, artist e- merit, Rodica Paliu Valanty Chirițescu, Mircea Ștefan, Irina Loghin, George Bunea, Damian Cîrlănaru și Vlad Dioni- sie ; au dansat Marieta Țîr- covnicu, Traian Brici, Nelu Dumitrescu, Maria Mitrache, Victor Vlase, Cristina Dan și Niculae Bunea. Orchestrele de muzică ușoară și populară au fost dirijate de Marcel Iones- cu și respectiv Ion Albeșteanu. Regla spectacolului a aparținut lui Hary Negrin.

opera în prima ei un artist are apoi poziție un număr de zile, de săptămîni, uneori de ani pentru a o cizela. Arta unui grup social se bucură însă de privilegiul că este desăvîrșită într-un interval mai lung decît viața unui om ; aria populară românească se află în această situație, vechimea unor aspecte ale ei numărîndu-se în secole și cîteodată chiar în milenii. Șirul nesfîrșit al meșterilor anonimi, in- cluzînd paradoxal și pe cei mai puțin îndemîna- tici, se succed și formează un lanț neîntrerupt care își transmite o tradiție.Caracterul finisat al celor mai bune dintre creațiile de artă plastică populară, al celor dansului, teraturii în bună măsură de ce ne place arta populară. Totuși, atîta nu ajunge ; vrem să explicăm, să înțelegem. Desigur cuvintele nu pot exprima tot ce simți cînd vezi un o- biect de artă, după cum nu pot spune tot ce simți cînd asculți un concert. Cu atît mai greu este să pui în cuvinte simțămintele încercate în fața unei întregi creații colective, cuprinzînd nenumărate piese, din domenii variate, lucrate de un număr .mare de meșteri sau, cum este cazul portului, de a-

ca de altfel și din domeniul muzicii sau li- orale, justifică

Paul STAHL

Alcătuită în trecut lemn cu prispă mărginită de are la extremi-

proape toate femeile satelor.Te îndrepți spre una din casele care sînt socotite monumente de artă, dinîn față, stîlpi și balustradă, pe acoperiș, tățile coamei, două țepi de lemn. Decorul, crestături și sculpturi, marchează stîlpii, uneori balustrada sau fruntarlul (grindă ce susține acoperișul în față), mai rar chenarele ferestrelor, ușilor. Toate acestea sînt puternic legate de construcție. Fiecare din elementele care nouă ne place să le numim artistice sînt în primul rînd elemente cu funcție utilitară. Situația nu este o excepție; ori încotro ne îndreptăm privirea în arta noastră populară, întîlnlm aceeași trăinicie, același caracter funcțional. Văzînd costumele sau olăria populară în muzee sîntem înclinați să credem că țăranii le-au făcut pentru a crea pere de artă. Uităm că au fost purtate, folosite, că erau menite să servească. S-ar putea obiecta că un mare număr de case au în interior o încăpere păstrată pentru oaspeți, „odaia frumoasă" sau „odaia curată", și că
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Tabăra studențească de la Costînești

• COLIBA UNCHIULUI TOM — film pentru ecran panoramic : Patria — 9; 12; 15; 18; 21.« FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ STRĂINĂ : Republica (completare Orizont științific nr. 3) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19r21,15
e IN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop; Victoria (completare Apartamentul) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, Floreasca — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Drumul Sării — 11; 15,30; 18; 20,30 (la ambele completarea Sandi, să asculți pe mămica I).« COPI.AN ÎȘI ASUMA RTSCUL : Sala Palatului (seria 8,30;11,30; 11,15;20,30 Grădina „Doina" — 20,15.a NOAPTEA AMINTIRILOR : Cinemateca — 10; 12; 16; 18,30; 21.
O CELE DOUĂ ORFELINE : București — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Feroviar — 9; 12; 15; 18; 21, Grădina „Progresul" — 20,30 (la toate completarea Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Argeș), Melodia — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, Stadionul ,,Dinamo" — 20,30 (la ultimele două completarea Partidului, slavă I).• MONEDA ANTICĂ: Gloria — 9; 11; 13.15; 15,45; 18; 21,15, Patinoarul „23 August" — 20.30 (Ia ambele completarea Stuf), Modern — 9: 11,15; 13,30; 16; 18.30, 21,15, Arenele Libertății— 20,30 (la ultimele două completarea Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Oltenia).« MIINE, MEXICUL I : Festival (completare Crimea) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 ; la grădină — 20,30, Grivița (completare Orizont științific nr. 3) — 9; 11,15» 13,30; 16,30; 18,45; 21.© TOM JONES : Lumina (completare O zi din viața lui Tlcă) — 9; 12; 15; 18; 21.© EU S1NT CUBA! : Central — 9; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45« ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Union— 10; 14,15; 17. La ora 20, PROGRAM DE FILME DOCUMENTARE.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9; 10,15.• FANFAN LA TULIPE : Doina (completare Stuf) — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, Popular (completare Crimea) —• 15,30; 18; 20,45.« INSULELE FERMECATE : Timpuri Noi (completare Mobila) — 9—21 în continuare.
0 DRAGOSTEA Șl MODA : Giulești (completare Stuf) — 15,30; 18,15: 20,45.
O GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop: înfrățirea între popoare (completare Crimea) — 14; 115; 18,15; 20,30; Crîngași (completare Un bloc neobișnuit) — 15,30: 18; 20,45.• SERBĂRILE GALANTE: Dacia (completare Liniorii) — 8,45;—14,45 în continuare ; 16,45; 19; 21, Volga (completare Stuf) — 9; 11,15; 13,30;

de bilete 1687 — orele 15), Luceafărul — 11: 13,30; 16; 18,30; 21, Excelsior — 9;13,45; 16,15; 18,30; 21. Caoitol — 8,45; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15; la grădină — (la toate completarea Simfonie în alb),

16; 18,30; 21, Lira (completare Lucrările Consfătuirii lucrătorilor din industria constructoare de mașini) — 15,30; 18; 20,30; Ia grădină — 20,30.
0 NOAPTEA IGUANEI : Buzești — 15,30: 18; la grădină — 20,45 (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat tn regiunea Argeș).G OMICRON : Cosmos (completare Vizita conducătorilor de partid șl de stat în regiunea Suceava) — 15.30; 18; 20,45.® ACȚIUNEA „ZIMBRUL” — cinemascop : Bu- cegi — 9; 12; 15; 18; 21 ; Ia grădină — 20.30, Rahova — 15,30; 18; 20,45; la grădină — 20,30 (la ambele completarea Crimea).O FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : Uni- rea (completare Poveste sentimentală) — 15; 18. © FANTOMAS — cinemascop : Tomis (completare Stuf) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 ; la grădină 20,30, Aurora (completare Simfonie în alb) — 8,30; 11; 13,30: 16; 18,30; 21, Grădina „Vitan* - 21,45.O FIFI ÎNARIPATUL : Flacăra (completare Lucrările Consfătuirii lucrătorilor din industria constructoare de mașini) — 15,30; 18,15; 20.45.® ȘAH LA REGE : Vitan (completare Tractorul ■66) — 16; 18,30.• DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Arta — 9; 11,30; 15; 17,30; 21.
0 ANGELICA, MARCHIZA ÎNGERILOR nemascop : Miorița — 8,30; 11; 13,30;21, Pacea (completare Stupidități) — 18; 20,30.© FAȚA PIERDUTA — cinemascop (completare Vizita conducătorilor de partid și do stat în regiunea Suceava) — 15,30; 18; 20.45, Colentina (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Iași) — 15,30; 17,45; 20.® HAI, FRANȚA I : Moșilor (completare Pavlik)— 15; 17,30; 20.• HAIDUCII — cinemascop : Viitorul (completare Liniorii) — 15,30; 18: 20,45.© INSPECTORUL : Progresul (completare Lucrările Consfătuirii lucrătorilor din industria constructoare de mașini) — 15,30; 18; 20,45.® PREA TlRZlU : Flamura (completare Sandi, să asculți pe mămica!) — 9; 11,15; 13,30; 18,15: 20,45.® BARCAGIUL — cinemascop : Ferentari pletare Impresii nocturne) — 15,30; 18,15;© FERICIREA IN TRAISTĂ: Cotroceni (completare Apartamentul) — 15,15; 18, 20,45.« NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR ■— cinemascop (ambele serii) ; Grădina „Expoziția" — 20,15.• DE-AȘ FI... HARAP ALB : Grădina „Arta"— 20,45.• VALURILE DUNĂRII : Grădina „Unirea" — 20,15.• DRAGOSTE LA ZERO GRADE : Grădina „Colentina" (completare Cotidiene) — 20,30.© GAUDEAMUS IGITUR : Grădina „Aurora" — 20,30.• PROCESUL ALB — cinemascop : Grădina „Moșilor” — 20,30.• RUNDA 6 : Grădina „Progresul-Parc" — 20,30.

în ea stau nefolosite cele nai frumoase obiecte ale casei. în realitate, ele sînt folosite la ocazii însemnate.Pare curios să subli- niezi dintre însușirile artei populare, mai întîi a- ceea care aparent nu are legătură cu arta. De fapt este vorba de un aspect de bază ; arta populară nu cuprinde gratuități, așa cum se întîlnesc printre produsele artizanale denumite greșit artă populară și vîndute prin orașe. Chiar și picturile pe sticlă cu teme religioase ^spectă cele spuse mai sus. Din marele nu- „ r al temelor care puteau » pictate, erau alese tocmai acelea legate de cerințe stringente ale vieții oamenilor; apărarea recoltelor, apărarea animalelor, apărarea casei și af,aje?urilor- apărarea să- natații.Există, în alte țări și la alte popoare, obiecte care, printr-o mare care de elemente rative sau, prin violente, îți atrag de departe, dar pierd din EM î? ♦ C'nd ,e apropii, «le sînt rare la noi și contrastează cu marea mațorftate a pieselor ce formează arta populară care cîștigă cu 'cîf s‘^ examinate mai îndelun- , ? .mai afent Crestăturile sînt potrivite pe case cu meșteșug, numai în anumite locuri, ele subliniază discret părțile ?uFaqUfl-OaĂG ..ale sdi«ciu- luL Străchinile din Hurez oeloUie . ?’nduite Printre cele mai frumoase. Deco- i sublin>ază diferi- ’e!e Planuri ale vasului ; adanf"?' Clteva elemente adaptate suprafeței cir- £“tar.e; p® Pereții aple-Jn.-afarâ' un a]t 5>r e motive, pe cei ' verticali superiori, altul, pe buza altul. între ele, ola® simht uneori nevoia să deosebească planurile printr-o linie. Niciodată însă decorul nu umple integral suprafața bere U 'aC îasâ SDa(ii h*-^ceeași discreție, aceeași fugă de supraîncărcare șl ostentație, vezi peste tot. Cînd

încăr- deco- culori atenția

cî-16; 18,30; 11; 15,30;Munca

15,45:(com*20,30.

La dorința, mai veche, de a a- naliza activitatea revistei noastre de arhitectură s-a adăugat constatarea că apariția ei -— și așa destul de rară, dată fiind editarea o dată la două luni ■— este în ultimul timp tergiversată. Ne aflăm la mijlocul lui iulie și abia a apărut primul număr pe 1966. în fața arhi- tecților stau în prezent sarcini de mare însemnătate privind diversificarea și personalizarea noilor ansambluri, în cadrul unei mai judicioase utilizări a terenurilor construite. Cine altcineva decît periodicul de specialitate ar fi trebuit în primul rînd să abordeze pe plan teoretic, să dezbată și să reflecte eforturile constructive care se desfășoară în acest domeniu ?Revista „Arhitectura" (de ce să nu reiasă din titlu că este a țării noastre ?) a adus o contribuție incontestabilă la sprijinirea producției arhitecturale. Ea a prezentat în paginile sale numeroase construcții de locuințe, social-culturale și industriale, alături de schițele de sistematizare destinate să jaloneze acțiunea de transformare a orașelor noastre. N-au lipsit nici studiile de orientare și de sinteză pentru diverse sectoare ale Creației arhitecturale, rezultate adesea din dezbaterile plenare ale Uniunii arhitecților. Recent apărutul

prim număr pe anul 1966 conține o salutară discuție pe tema atît de actuală a construcției și reconstrucției orașelor, ceea ce constituie un început îmbucurător.Înfățișînd principalele succese ale revistei, consider însă necesar să arăt că atît conținutul, cît și nivelul la care sînt concepute și tratate materialele publicate pot

să reiasă concluzii clare, care să fie puse în fața organelor de resort. în condițiile actuale însă, cu o apariție mult întîrziată, e greu ca revista să-și justifice rolul. Ar fi necesar blicație noul, să ere și, creator realizările
ca ea să devină o pu- operatlvă, să stimuleze combată tendințele rutini- generalizînd și aplicînd mondiale, să

tă în arhitectura contemporană ar fi de natură să orienteze investigațiile întreprinse pe linia definirii unui drum propriu. N-am înțeles — de exemplu — de ce revista „Arta plastică* a acordat o meritorie ospitalitate unor asemenea studii •— (A. Dimbolanu : „Despre spațiu în arhitectură — sculptură — pictură" și articolele semnate de M. Melicson
Revista
revistelor

fi mult îmbunătățite. Astfel, sectorul teoretic trebuie să ajungă la satisfacerea cerințelor pe care activitatea pe plan național le ridică. După părerea mea, deficiența esențială constă în faptul că revista nu a știut încă să organizeze în mod curent în paginile sale o dezbatere critică, o confruntare de opinii, în care să atragă personalități consacrate ale arhitecturii și urbanismului nostru, alături de profesioniști tineri, în curs de afirmare. Din asemenea dezbateri ar trebui

„ARHITECTURA"
reprezinte tot mai mult un factor activ al arhitecturii noastre, o bună de seamă a progresului.Există numeroase probleme, afara tematicii curente, care putea căpăta o mai cuprinzătoare prezență în paginile revistei. Studiile privind valorificarea tradiției arhitecturale și reconsiderarea o- perelor create în perioada modernă ar contribui la conturarea unei concepții privind specificul și stilul în arhitectura noastră. A- naliza curentelor care se manifes-

tri-în ar
și I. Hasan, despre curentul „Bau- haus”), iar revista „Arhitectura" — nu. De o atenție mai mare cred că ar trebui să se bucure și problemele de sistematizare rurală, atît de actuale în etapa pe care o parcurgem.Unele îmbunătățiri ar putea fi a- duse chiar modului în care sînt prezentate realizările arhitecturale din țara noastră. De obicei, prezentările sînt solicitate chiar autorilor proiectelor, care se mențin în limitele unei expuneri teh-

nice, ceea ce imprimă întregii reviste un caracter de album. Or, pentru ca ele să fie cu adevărat utile masei de arhitecți, precum și proiectanților și instituțiilor în cadrul cărora se elaborează, ar trebui' întocmite de alți specialiști. în acest fel, o dată cu inserarea caracteristicilor tehnice s-ar aduce Și observații critice, riguros justificate. Prezentările astfel concepute ar contribui la promovarea unei critici de arhitectură,, la formarea u- nui autentic curent de opinie știin- Sifică și la conturarea criteriilor o- siective de apreciere.în încheiere, aș vrea să subliniez că e necesar ca redacția să atragă un număr mai mare de colaboratori dintre specialiștii domeniului, să folosească în mai mare măsură experiența cîștigată de cadrele trimise pentru documentare și specializare în străinătate și să asigure chiar contribuții ale unor personalități de peste hotare. Revista de arhitectură poate să constituie un prețios instrument de informare și un valoros ghid de orientare profesională, în care va deveni o vie, cu apariție lunară prezentă prin nut în miezul probleme ale
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în măsura publicație constantă, său conțiîntregul celor mai arzătoare arhitecturii noastre.
Paul CARAVIA

le o piesă de port (spre pildă unele coțoace) este decorată pe întreaga suprafață, ea este în același timp cuprinsă într-uh ansamblu a cărui sobrietate face ca aspectul general să fie cel obișnuit, discret.La acest aspect contribuie în chip substanțial culoarea. Tradiția unui grup social, pe de o parte formează gustul și pe de alta pune la îndemîna celor ce lucrează obiectele, o anume tehnică. Folosirea procedeelor tradiționale în obținerea culorilor are la bază un mare număr de cunoștințe despre însușirile plantelor, pămînturilor. Ceea 
ce atrage atenția în primul rînd este evitarea caracterului strident, violent, izbitor. Desigur, procedeele pentru obținerea culorilor duc ele însele la aceste nuanțe, dar pteie- rința pentru sobrietate a celor ce le folosesc este evidentă chiar și la cele mai vii culori, de obicei întîlnite pe textile sau în olărie.Mai este încă un aspect care are un rol esențial dacă vrem să înțelegem pentru ce ne place arta noastră populară. Cîntecele, dansurile, obiectele cunoscute generații de-a rîndul și-au pus pecetea asupra fiecăruia din membrii unei colectivități. Peisajul pe care l-ai văzut în anii copilăriei îți pare familiar și Cînd spui „.acasă" te gîn- dești la el.Fiecare obiect de artă adevărată cuprinde în el gîndurile și sentimentele celui ce l-a creat, fiecare poartă un mesaj.

cest mesaj în arta noastră populară ? Obișnuiți să o privim în fugă, uităm că ea corespunde modului de trai al oamenilor. Mai mult, decorul însuși, căruia sîntem cel mai ușor înclinați să-i a- cordăm gratuitate, să-l considerăm ca fiind pus de către meșter numai pentru înfrumusețarea o- biectului și că deci ar putea lipsi, are în reali-*-*’ tate la origini și vreme îndelungată după aceea un înțeles. Cum să-i descifrăm semnificația ? Desigur că numai cunoscînd domeniul în care au fost adunate gîndurile și sentimentele celor din trecut, folclorul. Marele număr de obiceiuri, concepția asupra lumii, basmele, cîntecele rostite în împrejurări în care ele impresionează adînc (spre pildă la naștere, la nuntă, la moarte), constituie un vast tezaur de informații.Cînd un popor posedă o cultură suficient dezvoltată, el are și o tologie proprie. Noi noaștem azi mai bine tologia clasică greco-ro- mană ; orice elev care a făcut istoria antică va ști măcar în rezumat din ce se alcătuia spre pildă panteonul diferitelor popoare. Dar poveștile noastre unde s-au -ascuns ? Sînt trecute ^ub tăcere și zac uitate capitole care cele tor științifică asupra lumii s-a impus tîrziu în întreaga Europă, în secolele al XIX-lea și al XX-lea. Pînă atunci însă, în marea masă a celor de la țară mai ales, dominau vechi credințe. Cine mai știe în afara specialiștilor în folclor cum a apărut lumea în mitologia românească, ce ființe o populau, ce rol avea fiecare, cum era alcătuit văzduhul, cum era explicată viața soarelui a lunii, a stelelor ? Alături de numeroase elemente debasm, ele cuprind rezultatele precise cum ar asupra mii.Legătura dintre viata sufletească a celor din trecut și obiectele de artă populară este evidentă. Lucrul mă preocupă de multă vreme, dar rezultatele nu sînt totdeauna ușor de obținut. Dintre exemplele care se pot da, aleg pe acela familiar, al calului. Sub acoperișul unora din cele mai vechi construcții în lemn, grinzile se termină în formă de cap de cal; Ia fel, capul de cal stă pe lăzi, pe porți, pe coșul morilor, pe teascuri devin, pe furci de tors. Așezarea lui pare inexplica-în din ro- rol vi- cai

de mi- cu- mi-

de o rară frumusețe pot sta alături de mai renumite ale al- neamuri. Concepția

unor observații și îndelungate, fi spre pildă cele timpului sau vre-

bilă dacă nu știm că basmele și credințele trecut ale poporului mân calul foacă un însemnat. Faptele de teiie sînt săvîrșite cu ___năzdrăvani : cu ei ajungi în lună, Cu ei o scapi pe Ileana Cosînzeana din ghearele zmeului. Calul năzdrăvan este o ființă vorbitoare, cu înțelepciune și sentimente omenești. El mănîncă jăratic, are aripi și zboară, vorbește cu stăpînul lui și nu se desparte de el nici după moarte.Iată dar cum arta populară poate închide în ea gîndurile celor ce au creat-o. în acest fel putem spune că ea este cu adevărat a noastră și de aceea o Iubim. Obiectele sînt nu numai proprietatea celui ce le folosește, ci însăși exprimarea propriei lui vieți sufletești, în același timp, însă, prin aceasta orta populară românească se așază alături de cele mai bune realizări ale artei universale, la caro se poate, de asemenea, identifica legătura strînsă între o- biect și viața sufletească a creatorului.

22,20 —

22,35 —
22.50 —
22,57 —

18,00 — Pentru tineretul școlar: „Nota 10 la 
vacanță",
înotul... în zece lecțîî (IV) — craul. 
Telejurnalul de seară.
Galeria instrumentelor — Flautul.
Dicționar de personaje — litera B (ID- 
Săptămîna.
Campionatul mondial de fotbal — 1966 : 
Brazilia—Ungaria, transmisiune de la 
Liverpool. în pauză t Avanpremiera. 
Teleglob — emisiune de călătorii geo
grafice.
Seară de romanțe.
Telejurnalul de noapte. 
Buletinul meteorologic.
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PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE Cronica
CU PRILEJUL SĂRBĂTORII NAȚIONALE A FRANȚEIvr

La Châteauroux
Cuvîntările rostite

ÎN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA
DE CĂTRE AMBASADORUL REPUBLICII SUDAN

în cuvîntarea rostită cu acest prilej, ambasadorul Osman Abdalla Hamid și-a exprimat bucuria de a reprezenta țara sa în Republica Socialistă România. El a scos în evidență bunele relații existente între România și Sudan, precum și posibilitățile de dezvoltare a a- cestora, în interesul reciproc al celor două țări. Ambasadorul Sudanului și-a exprimat dorința de a contribui la promovarea și cimentarea relațiilor româno-suda- neze.Președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, salutînd pe noul ambasador al Sudanului în România, a subliniat cu această ocazie sentimentele de stimă și prietenie pe care poporul român le nutrește față de poporul sudanez.Militînd pentru consolidarea păcii, pentru micșorarea încordării internaționale, a arătat președintele Consiliului de Stat, poporul român sprijină hotărît lupta de eliberare națională, se pronunță ferm împotriva uneltirilor cercurilor imperialiste, care amenință securitatea popoarelor.Menționînd că Republica Socialistă România își dezvoltă reia-

țiile cu toate statele pe baza respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, avantajului reciproc și neamestecului în treburile interne, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, și-a exprimat convingerea că relațiile româno-suda- neze se vor dezvolta multilateral în folosul ambelor popoare și al păcii în lume.în încheiere, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România a urat ambasadorului Republicii Sudan succes în activitatea sa, asigurîndu-1 că se va bucura de tot sprijinul Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, și ambasadorul Osman Abdalla Hamid a avut loc o convorbire cordială.La ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare și la convorbire au participat Grigore Geamă- nu, secretarul Consiliului de Stat, și George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe.

Ambasadorul Franței la București, Jean Louis Pons, a oferit joi după-amiază o recepție cu prilejul sărbătorii naționale a țării sale — ziua de 14 iulie.Au participat Ștefan S. Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Constantin Mateescu, președintele CENTROCOOP, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Virgil Florea, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, conducători

ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri diplomatic.Cu prilejul zileiFranței, ambasadorulla București, Jean Louis Pons, a rostit o cuvîntare la posturile noastre de televiziune.
ai corpuluinaționale a acestei țări

(’Agerpres)

* 'k

(Agerpres)
A APARUT:

Cu prilejul împlinirii a 12 ani de Ia semnarea acordurilor de la Geneva în legătură cu Vietnamul, ambasada Republicii Democrate Vietnam la București a organizat joi la amiază o conferință de presă în cadrul căreia ambasadorul Hoang Tu a vorbit despre semnificația acestor acorduri și despre lupta pe care o duce poporul vietnamez împotriva agresorilor imperialiști americani, luptă care se bucură de profunda simpatie și sprijinul crescînd al popoarelor din întreaga lume. Au luat parte redactori ai ziarelor centrale, ai radio- televiziunii române și ai Agenției Române de Presă.
★Cu prilejul „Zilei Luptătorului" din R. S. F. Iugoslavia, joi la Timișoara și la Arad au fost depuse coroane de flori pe mormintele ostașilor și luptătorilor iugoslavi căzuți pe pămîntul românesc, luptele împotriva fascismului, pentru libertate și independența patriei. La solemnitățile ce au avut

în

din Timi- Arad au organe-loc la cimitirul eroilor șoara și cimitirul din participat conducători ai lor locale de partid și de stat, ofițeri ai forțelor noastre armate, reprezentanți ai organizațiilor obștești și de tineret.Au fost de față colonel Ljubo Krzisnik, atașat militar aero și naval, și Aleksandar Zivkovicî, prim-secretar al ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București. După depunerea coroanelor, s-a păstrat un moment de reculegere în memoria celor căzuți.
★Cu prilejul prezenței în țară a delegației Asociației Ziariștilor din Republica Democrată Germană, Siegfried Bock, însărcinatul cu a- faceri ad-interim al R.D. Germane la București, a oferit un cocteil în saloanele ambasadei. Au luat parte redactori șefi și redactori ai unor ziare și reviste din Capitală, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. (Agerpres)

înaintea ple că m

Consacrat celei de-a 45-a aniversări a creării Partidului Comunist Român, acest număr al revistei se deschide cu expunerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU la adunarea festivă cu prilejul zilei de 8 mai — 
Partidul Comunist Român — con
tinuator al luptei revoluționare și 
democratice a poporului român, 
al tradițiilor mișcării muncito
rești și socialiste din România.In continuare, revista publică articolele : Crearea Partidului 
Comunist Român — rezultat al 
dezvoltării mișcării revoluționa
re și democratice din România de ION POPESCU-PUȚURI; Lu
crările Congresului I al Partidu
lui Comunist Român de A. DEAC, FL. DRAGNE ; Activitatea Parti
dului Comunist Român pentru u-

nitatea clasei muncitoare de CONSTANTIN PÎRVULESCU, GH. ȚUȚUI, I. IACOȘ ; Lupta P.C.R. 
pentru întărirea legăturilor sale 
cu masele de N. GOLDBERGER; 
Partidul Comunist Român în frun
tea luptei poporului pentru apă
rarea independenței naționale a 
țârii, împotriva fascismului de GH. ZAHARIA, A. PETRI ; Dezvol
tarea continuă a economiei na
ționale — obiectiv central al ac
tivității P.C.R. de GH. SURPAT.Revista mai cuprinde o prezentare a Muzeului de istorie a par
tidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Ro
mânia, precum și evocări despre : Constantin Ivănuș, Gh. M. 
Vasilescu-Vasia, Dumitru Grofu și Elena Filipovici — militanți ai Partidului Comunist Român.

/

Activitatea teatrală în dezbaterea

Biroului executiv al C. S. C. Jîn sala de marmură a Casei Scînteii din Capitală s-a desfășurat joi ședința plenară lărgită a Biroului executiv al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, consacrată analizei activității teatrale în stagiunea trecută și pregătirilor stagiunii 1966—1967.Lucrările plenarei au fost chise de Pompiliu Macovei, ședințele Comitetului de Stat tru Cultură și Artă.Artistul poporului Radu Beligan, președintele Consiliului teatrelor, a prezentat referatul despre acti-
des- pre- pen-

MONDIALELE" DE FOTBAL
După primul „tur de manivelă"

Din- ale

Finala „Cupei României" 
la fotbal

Duminică, începînd de la ora 19,30, 
stadionul „Republicii" 
va găzdui la lumina 
meciul Steaua—U.T. 
pentru finala „Cupei

din Capitală 
reflectoarelor 

Arad confînd 
României’ la 

fotbal. în deschidere, de la ora 17,45, 
formațiile Rapid și Universitatea Cluj 
își vor dispufa titlul de campioană a 
țării la juniori ediția 1965—1966.

;n

Derbiul de trap
Principala alergare hipică a anului, 

derbiul de trap, este programată du
minică pe hipodromul din Ploiești. 
Tradiționala competiție reunește cei 
mai buni cai de 4 ani și se desfășoară 
pe distanta de 3 300 m. Primele star
turi se dau la ora 9,30.

Dubla întîlnire
de volei (tineret)

U. R. S. SRomânia
Pe terenul „Progresul" din Bucu

rești, reprezentativele masculine și fe
minine -de volei (tineret) ale României 
și U.R.S.S. vor susține duminică și 
luni o dublă întîlnire amicală. Ora de 
începere : 17,30. Partidele constituie 
o ultimă verificare înaintea partici
pării la campionatele europene de ti
neret, programate între 21 iulie—3 
august în Ungaria.

Sud-americanii Ia înălțime, tre cele cinci reprezentante fotbalului din America Latină, numai Chile a fost învinsă în primul „tur de manivelă" al campionatului mondial. Uruguayul și Mexicul au încheiat la egalitate întîlnirile cu Anglia și, respectiv, Franța, considerate favorite în aceste confruntări, în timp ce Brazilia și Argentina au acumulat cîte două puncte prețioase în drumul spre sferturile de finală.
Marii favoriți nu au convins. Reprezentativele Braziliei și Angliei nu au reușit, în primele lor evoluții, să justifice pe deplin calificativele de principale pretendente la titlu. După cum se știe, brazilienii au cîștigat cu 2—0 meciul cu Bulgaria datorită transformării — e drept, impecabile — a două lovituri libere de la aproximativ 18 m, dar atacanții lor n-au reușit să depășească apărarea decisă a unei echipe cu pretenții mai modeste. La rîndul lor, fotbaliștii englezi, cu tot avantajul „terenului propriu" și al publicului, au împărțit punctele cu cei urugua- yeni, deși au luptat din răsputeri pentru victorie. Rămîne de văzut dacă „marii favoriți" vor schimba aceste prime impresii în următoarele lor partide : Brazilia-Ungaria (astăzi) și Mexic-Anglia (sîmbătă).
Pronosticuri. Deocamdată, șansele de calificare ale echipelor din grupa A în sferturile de finală sînt foarte greu de apreciat. Toate cele patru componente (Anglia, Uruguay, Franța și Mexic) au a- oumulat cîte un punct. „Totuși — scrie France Presse — meciul nul realizat de Uruguay în fața Angliei permite sud-amerioanilor să emită pretenții la locul întîi". în grupa B s-au impus echipele R. F. Germane și Argentinei, care au cîte două puncte. Se pare că ocuparea primului loc va fi decisă sîmbătă de rezultatul întîlnirii dintre cele două formații. O situație similară există și în grupa C, unde Brazilia și Portugalia, învingătoa-

re în primele jocuri, au cele mai mari șanse. în grupa D, după toate aparențele cea mai „liniștită", pronosticurile au șanse mari de a fi confirmate, reprezentativele U.R.S.S. și Italiei anunțîndu-se candidate aproape sigure la calificare.
Pele refuză 300 000 de lire sterli

ne. Un emisar al echipei italiene „Internazionale“-Milano a oferit clubului F. C. Santos sumia de 300 000 lire sterline pentru achiziționarea lui Pele. Celebrul fotbalist a refuzat această ofertă, iar un oficial brazilian a dat următoarea explicație : „Pele nu este de vînzare. El se simte foarte bine în Brazilia, unde are familia și nenu- mărați prieteni".

vitatea teatrelor în stagiunea recent încheiată.Mihnea Gheorghiu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, a prezentat proiectul de repertoriu al viitoarei stagiuni, întocmit de teatre.Participanții la plenară — membrii Consiliului teatrelor, directorii teatrelor, scriitori, critici de teatru, regizori, secretari literari, secretari ai comitetelor regionale pentru cultură și artă, interpreți — au relevat în cuvîntul lor progresele obținute în îmbogățirea și varietatea repertoriului, m stimularea și promovarea creației dramatice originale. Vorbitorii au subliniat totodată 'necesitatea ridicării nivelului calitativ general al reprezentațiilor, a folosirii potrivite a cadrelor artistice și au dezbătut în continuare aspecte ale îmbunătățirii activității teatrelor și a propunerilor de repertorii pentru viitoarea stagiune teatrală.în încheierea dezbaterilor au luat cuvîntul Ion Stoian, șef de secție la C.C. al P.C.R., și Pompi- liu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.

Bă 1 iulie d Început re
tragerea Franței din co
mandamentele integrate ale 
N.A.T.O. Totodată au lost 
angajate convorbiri iranco- 
americane asupra proble
melor tehnice legate de 
retragerea forțelor ameri
cane și evacuarea bazelor 
militare ale S.U.A. din 
Franța. Revista „NOUVEAU CANDIDE" (Paris) 
publică un reportaj de la 
una din aceste baze:„într-o seară, la Châteauroux, un tînăr împovărat cu o pensulă și un bidon de tinichea plin cu vopsea neagră încerca să scrie pe un zid s «Yankees, go home!» Era întuneric, treaba mergea greu. Ajutorul a venit pe neașteptate: un necunoscut i-a întins tî- nărului bidonul cu vopsea și i-a spus cum trebuie scris corect cuvîntul „yan- kees". Cînd inscripția a fost gata, necunoscutul a întins tînărului o țigară și și-a văzut de drum...Deși episodul acesta s-a petrecut în 1953, inscripția este și azi vizibilă. Pe jumătate s-a șters, dar și in prezent se poate deduce că a fost scrisă de o mînă tremurîndă. Nici nu e de mirare; ajutorul anonim al băiatului a fost un sergent major, înalt și vînjos, din forțele armate aeriene ale S.U.A.Americanul a îndeplinit atunci pur și simplu instrucțiunile comandamentului bazei militare aeriene a S.U.A. din Châteauroux, în care, printre altele, figura : «Nu săvîrșiți nimic care ar putea să displacă populației. Fiți îndatoritori, politicoși, nu încercați să contraziceți, străduiți-vă să fiți cît mai des folositori. Nu uitați că noi avem aici regim de invitați».Această întîmplare, născocită sau reală, este, fără îndoială, un exemplu extrem de rar de colaborare franco-americană.«Yankees, go Deasupra acestei cineva a scris cu
o șchioapă: «Ei pleacă».Americanii pleacă, în- tr-adevăr. Franța părăsește N.A.T.O. și această hotă- rîre va duce la închiderea bazelor militare străine de pe teritoriul nostru.Baza cea mai importantă este, fără îndoială, la Châteauroux (departamentul Indre), puțin mai departe de centrul geografic al țării, în provincia Berry.Mîine, bazele militare din Châteauroux pot fi nu

la 250 km de Paris, ci la 23 km de Frankfurt...La o distantă de cîțiva kilometri de Châteauroux se află un orășel în care doar denumirea și pămîn- tul sînt franceze. Restul este Tuscaloosa... Denumirile străzilor vorbesc de la sine: Texas-Avenue, Ohio- Drive, Colorado-Garden. Indicatoarele stafiilor de autobuz sînt aduse direct de pe trotuarele Amarillo- ului (statul Texas). Cutiile de scrisori sînt vopsite în

culoare roșie-bleu cu inscripția «U.S. mail». Pe străzi sînt hidranți împotriva incendiilor, iar plăcuțe «Made in U.S.A.» vă sfătuiesc să nu circulați cu mai mult de 15 mile pe oră.Căpitanul Leaster Smith m-a convins că americanii de la Berry nu sînt chiar așa de curioși: «Cînd stai într-o țară, fără să vrei te lași influențat de ea. Este ceea ce noi numim „culture shock''». Dar, în ciuda a-

cestui «șoc de cultură», căpitanul Smith pleacă din Châteauroux fără să fi trecut pragul vreunei case franceze. Nu există nici un fel de puncte de contact între americani și populația locală : ei se ignoră total unii pe alții. în oraș nu vei găsi nici o reclamă în engleză, în nici un magazin nu se pot înțelege în limba engleză, iar prețurile variază în funcție de fizionomia cumpărătorului".

(Agerpres)

Mecâurile de azi
FRANȚA (laURUGUAYLondra)

ELVEȚIA — SPANIA (la Sheffield)
BRAZILIA — UNGARIA (la verpool)
R.P.D. COREEANA — CHILEMiddlesbrough)

Lida/u-Reamintim că tnceplnd din 
rul orei 20,30, amatorii de fotbal 
din tara noastră vor putea urmări 
desfășurarea partidelor Uruguay- 
Franța (prin intermediul radiou
lui, pe programul I) și Brazilia- 
Ungaria (prin intermediul televi
ziunii).

S-a încheiat 
„Turul Franței• Cf

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Turneul feminin de șah de la Budapesta s-a încheiat cu victoria maeș- trei sovietice Kozlovskaia, care a totalizat 10,5 puncte. O comportare bună a avut și românca Elisabeta Polihroniade, clasată pe locul 2—3, la egalitate —- 9 puncte — cu iugoslava K. Jovanovici. La turneu au participat 14 șahiste din șase țări.® Proba da spadă din cadrul campionatelor mondiale de scrimă de la Moscova a fost cîștigată de sportivul sovietic Alexei Nikancikov, care l-a învins în meci de baraj cu 5—1 pe francezul Claude Bourquart.® Echipa de fotbal a Japoniei și-a început turneul în U.R.S.S., jucînd la

Zaporoje cu selecționata orașului. Scor : 2—2 (1—1). Pentru oaspeți au marcat Kamamoto și Matzumota, iar pentru gazde Zabelin și Latîșev.® Proba feminină de floretă pe echipe, din cadrul campionatelor mondiale de scrimă de la Moscova, a fost cîști- gată de reprezentativa U.R.S.S. care a învins în finală cu 9—3 echipa Ungariei. Pentru locurile 3—4 echipa Franței a întrecut-o pe 9—4. cea a României cu

home I» inscripții litere de

• Întîlnirea Grecia—Izrael greoi ou scorul masculină de atletism a revenit sportivilor de 146—66.

Tunul ciclist al Franței a luat sfîrșit ieri, la Paris, cu victoria rutierului francez Lucien Aimar, urmat de olandezul Janssen — la 1’07” și de francezul Poulidor — la 2’02”. Ultima etapă a fost împărțită în două fracțiuni : prima, Orleans-Rambouillet (111 km), a revenit belgianului Sels, iar a doua, Rambouillet-Paris (51 km contracronometru individual), lui Altig (R.F.G.).în turul Franței rezervat amatorilor (Tour de l’Avenir), pe primul loc s-a situat italianul Mino Denti, secondat la 1’18” de olandezul Steevens. Etapa finală (a 12-a), Orleans-Paris 166 km, a revenit francezului Claude Guyot în 3 h 57’39”.
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Coreenii numesc patria lor Cioson, ceea ce poate fi tălmăcit „Țara dimineților liniștite". Intr-adevăr, așezată pe coasta Oceanului Pacific, Cioson este beneficiara unui cer senin cu un climat temperat de confluenta curentului rece, Oyo-Sivo dinspre nord și a curentului cald Kuro- Sivo, din sud.Distanța geografică care desparte „Țara dimineților liniștite" de patria noastră se exprimă în zeci de mii de kilometri. Cînd aici este ora 13 la București intră în uzine abia primul schimb.
Cefafe universitarăCapitala țării — Phenianul — este un oraș cu bogate tradiții culturale și cu o istorie de peste 1 50d ani. Numele lui se leagă de strălucite victorii repurtate în decursul veacurilor îm potriva cotropitorilor. în timpul ultimului război din 1950—1953, capitala- erou a cunoscut tactica pămîntului pîrjolit, dar a reînviat prin dîrzenia și eroismul poporului, care luptă pentru o viață nouă, nu se apleacă în fața greutăților, ci știe să le învingă.De la ferestrele marelui hotel „Phenian", nou construit, se deschide un peisaj arhitectonic plăcut. Pînă departe se văd bulevardele largi cu construcțiile lor moderne în sticlă și beton, blocuri cu multe e- taje. Pe arterele principale se impun privirii Palatul copiilor, Spitalul României — construit și înzestrat de țara noastră, Biblioteca centrală universitară, Circul de stat, Teatrul Mare din larga piață lîngă Te- dongan. De pe cetățuia Moranbong poate fi văzut marele stadion cu 70 000 locuri, statuia Celima, restaurantul Okryukvan, podul cu același nume, cartiere muncitorești și clădiri care adăpostesc uzine și instituții publice. Dar mai întîi de toate Phenianul este orașul culturii — mare centru universitar coreean.Am vizitat Universitatea

Sate...
Ziarul vest-german 

„FRANKFURTER RUND- 
SCHAU" publică un arti
col al corespondentului 
său la Madrid, despre via
ța țăranilor spanioli.

„Presa spaniolă a publi
cat o știre că în provincia 
Logrono sînt de vînzare 
șase safe. Locuitorii care 
intenționează să-și pără
sească pentru totdeauna 
căminele le-au oferit ofi
ciului de sfat pentru îm
păduriri.

Nu este pentru prima 
oară cînd în Spania locui
torii lor își părăsesc satele 
și le oferă spre vînzare. în 
cele mai multe cazuri, dacă 
regiunile respective sînt 
potrivite pentru reîmpădu-

de vînzare
rlri ele sînt 
de stat.
nu pot fi folosite în acest 
scop, ele sînt lăsate în 
voia soartei. Clădirile se 
năruie, drumurile devin im
practicabile și natura pune 
sfăpînire asupra acestor 
locuri. Locuitorii, în primul 
rînd cei vîrstnici, se mufă 
în safe vecine unde au 
rude. Cea mai mare parte 
însă, înainte de toate ti
nerii, se îndreaptă spre 
orașe.

Fuga de la țară consti
tuie astăzi o mare proble
mă a agriculturii spaniole, 
pentru că ea depășește 
considerabil toate cifrele 
prezumate. Motivul ei este, 
după cît se pare, modul de 
trai din satele spaniole. In

achiziționate 
Dacă terenurile

satele din Castilia șl Ara
gon viața decurge ca șl 
acum 1 000 de ani. Tn 
parte, și uneltele agricole 
datează din aceste vechi 
timpuri.

Un alt motiv îl constituie 
munca grea pe care este 
obligat s-o presteze și as
tăzi țăranul spaniol. Salariile 
muncitorilor agricoli sînt 
cele mai scăzute din Spania. 
Prin fuga la oraș tineretul 
caută să scape de aceste 
condiții apăsătoare de via
ță și de retribuțiile scăzute. 
Planul de dezvoltare are 
nevoie de muncitori, iar 
peste un milion de munci
tori spanioli lucrează în alte 
țări. Ponoasele le suportă 
însă agricultura".

TELEGRAME EXTERNE

REALIZĂRI ALE ECONOMIEI POLONEZE

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — într-un interviu acordat agenției P.A.P., Ștefan Jedrychowski, președintele Comisiei de Stat a Planificării de pe lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. Polone, a declarat că planul producției industriale pe primul semestru al acestui an a fost îndeplinit, înregistrîndu-se o creștere de 7 la sută față de nivelul anului trecut. în primele 5 luni ale acestui an, investițiile au crescut cu 6 la sută.Referindu-se la situația din domeniul agriculturii, Jedrychowski a spus că în urma recensămîntului din iunie a.c.

A ANULUIs-a semnalat o creștere substanțială a șeptelului de vite. El a menționat, de asemenea, că față de aceeași perioadă a anului trecut au crescut achizițiile de stat la numeroase produse agro- alimentare.„Există toate premisele pentru îndeplinirea în bune condiții a planului de dezvoltare a economiei naționale pe anul 1966, a spus vorbitorul. A- ceasta necesită însă mobilizarea deplină a aparatului economic, întărirea disciplinei în economia noastră pentru înlăturarea simțite". lipsurilor ce s-au făcut
Însemnări de călătorie din r. p. d. coreeană diferite specialități, în profilul uzinelor care le tutelează.
La Phenian Orașul chîmișfilor

și de
„Cele„Kim Ir Sen", înființată la 1 octombrie 1945. Ea a dat țării multe mii de absolvenți, specialiști cu înaltă calificare. Rectorul Li Ciang Ik ne-a prezentat istoricul Universității, structura ei organizatorică și baza materială. Peste 90 la sută din numărul total al studenților sînt fii de muncitori și țărani. O pătrime sînt studente. La această Universitate învață și stu- denți din țările frățești ale lagărului socialist, precum și tineri din alte țări. L-am întîlnit în incinta Universității pe studentulcare se întreținea cu colegii săi coreenilor. Mi-a făcut mare plăcere să ascult elogioase ale de răspundere că specialiștiigătiți în România posedă o înaltă calificare. Am confirmat la rîndul meu succesele obținute în studiu de studenții coreeni care învață la Institutul politehnic din Iași.Universitatea „Kim Ir Sen" coordonează o vastă activitate instructiv-educa- tivă și de cercetare științifică. Cadrele didactice de la Facultățile de fizică, chimie, biologie, geologie și geografie studiază probleme de importanță majoră pentru economia națională. Activitatea științifică a cadrelor didactice se desfășoară în institutele de cercetări organizate în cadrul Universității și conduse de profesori cu experiență și prestigiu.Din cauza războiului Uni-

român Al. Mica,în limbaimpresiile unor cadre în sensul coreeni pre-

pe înălțimea
9 măsurători”

contează

de prof.
Dumitru RUSU
doctor docent în științe 

prorector la Universitatea 
„Al. I. Cuza" lași

versitatea a suferit enorm, în prezent se ridică vertiginos noul palat modern alături de vechea construcție. Corpul principal va cuprinde peste 1 560 000 mp spațiu de in- vățămînt, cu multe construcții anexe: observator astronomic, instalații meteorologice, o sală a sporturilor etc. Proiectul prevede înzestrarea sălilor de curs cu instalații de proiectare, cinematografie, mag- netofoane, televiziune etc. în următorii 3—4 ani noua clădire va fi terminată complet.Am avut prilejul să vizitez și Institutul politehnic „Kim Cek" din Phenian, care pregătește cadre tehnice pentru economia națională. Conducătorii institutului mi-au împărtășit părerile lor despre structura organizatorică a în- vățămîntului pune din ce mult accentul lui de practica socialismului, deschide perspectiva desfășurării unei activități didactice rodnice legată de viață și totodată dezvoltarea amplă a cercetării științifice la nivelul științelor moderne. Conform planului

tehnic. Se în ce mai pe legarea construirii De aici se

de învățămînt studenții politehnicii efectuează în primii ani o practică generală după profilul facultăților pe care le frecventează. In anii următori își desăvir- șesc cunoștințele în uzine și culeg date în vederea întocmirii proiectului de diplomă, care în multe cazuri rezolvă o problemă tehni- co-științifică specifică producției. în acest scop politehnica și-a înzestrat unele laboratoare cu aparatură modernă și se fac eforturi susținute pentru amplificarea laboratoarelor și atelierelor.O mare importanță se a- cordă în R.P.D. Coreeană învățământului economic. Facultatea de științe economice de pe lîngă Universitatea din Phenian are 800 studenți la cursurile de zi și 1 400 la cursurile fără frecvență. La Institutul politehnic funcționează o facultate de economie industrială, care conferă absolvenților titlul de inginer e- conomist pentru specialitățile metalurgie, mecanică și energetică. La Vonsan există un institut economic independent, iar în alte centre funcționează facultăți sau secții cu caracter economic.în anii regimului democrat-popular, pe lîngă institutele de învățămînt superior au fost create în unele din așa-numitele fabrică. Ele de directorul capătă astfel oirea de i școli formează
marile uzine institute de sînt conduse I uzinei care și împuterni- rector. Aceste cadre de

Pe țărmul răsăritean, muntos și abrupt, scăldat de apele Oceanului Pacific am vizitat Hamhînul — o- rașul chimiștilor. Are peste 400 000 locuitori și în economia coreeanăca un important centru industrial și cultural. De pe înălțimea „Cele 9 măsurători" se văd întinsele ape ale Mării Japoniei, dar și coșurile fumegînde ale uzinelor mari, cartiere muncitorești și cămine studențești.în centrul zonei Industriale se ridică construcțiile Institutului de chimie industrială. Harnicii politehnicieni și-au înzestrat laboratoarele de chimie organică, chimie anorganică și macromolecule cu aparatură modernă. Pe colinele din apropiere, unde se află și Institutul de medicină, s-au construit hale, ateliere și stații pilot, cum ar fi stația pilot de vinalon — o minunată realizare a cadrelor didactice de la Făcui» tatea de chimie organică.între institut și specialiștii din producție s-a statornicit o rodnică colaborare. Pe întinderi mari peisajul îl formează marile uzine de îngrășăminte, coloranți, sodă și carbid, policlorură de vinii și uzina de vinalon.Rectorul institutului de chimie ne-a vorbit de prodigioasa activitate a savantului Ri Sen Ki, sub îndrumarea căruia după multiple experimentări s-au realizat produse textile din calcar și antracit. Știința a devenit realmente o forță nemijlocită de producție.Am vizitat și Sincion, o- rașul martir, Cio-Iang și multe alte locuri din țara prietenă. Nu pot fără să subliniez tea, amabilitatea prietenească cu fost întîmpinat deni. Aceasta îmi conferă imaginea ospitalității poporului coreean, constructor al socialismului.

încheia cordialități căldura care am pretutin-
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Interviul Iul Luigi Longo

SPRE A APĂRA IlEPEiENTA PATRIEI
al R. D. VietnamDeclarația M. A. E.HANOI 14 (Agerpres). — La Hanoi a fost dată publicității declarația Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam, care condamnă intensificarea bombarda- jnentelor de către aviația S.U.A. împotriva R D. Vietnam. în de- claTație se arată' că, în ultimul timp, aviația americană a bombardat numeroase regiuni cu populație densă, inclusiv periferiile orașului Hanoi, ale portului Hai- . fong, orașele Nam Dinh, Thai Nguyen și altele, precum și numeroase obiective economice — orezării, ferme, de stat, șantiere de construcții, întreprinderi. Aviația a- mericană a bombardat, de asemenea, în numeroase rînduri diguri și .alte instalații hidraulice, în scopul provocării de inundații și distrugerii recoltelor.„Prin aceste bombardamente, se spune în declarație, agresorii a- mericani speră să zdruncine moralul poporului vietnamez și să iasă din încurcătura militară și politică în care au intrat". Ei speră să poală impune „tratative de pe poziții de forță" și să conștrîngă poporul vietnamez să depună armele.După ce se arată că întregul popor vietnamez este hotărît să continue lupta împotriva agresiunii a- mericane, declarația subliniază că „guvernul R. D. Vietnam adresează sincere mulțumiri țărilor socialiste frățești, guvernelor si popoarelor țărilor iubitoare de pace și de dreptate din întreaga lume care au acordat un sprijin călduros luptei drepte a poporului vietnamez și au condamnat cu hotărîre pe agresorii americani".„Guvernul R. D. Vietnam, se 6pune în declarație, demască cu

pulere noul pas spre „escaladare" făcut de guvernul S.U.A. — bombardarea Hanoiului, Haifongului și a altor orașe din Vietnamul de nord. Guvernul R. D. Vietnam este hotărît să ia toate măsurile care se impun, pentru a face să eșueze ' agresiunea americană, ■ să apere independența și libertatea patriei, să contribuie la salvgardarea păcii mondiale":Făcînd un apel către țările socialiste și toate popoarele iubitoare de pace, inclusiv poporul american, să sprijine și mai activ poporul, vietnamez, poziția în patru puncte a guvernului R. D. Vietnam și declarația în cinci puncte a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, declarația Ministerului Afacerilor Externe al R.D. Vietnam subliniază că Statelor Unite le revine întreaga răspundere pentru toate consecințele grave care decurg din actele lor de intensificare a războiului de agresiune.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului „Pravda", Luigi Longo, secretar general al Partidului Comunist Italian, arată că „opinia publică italiană, mișcarea muncitorească din Italia au luat cunoștință cu deosebit interes și satisfacție de documentele adoptate la Consfătuirea statelor participante la Tratatul de la Varșovia, care a avu.t loc la București". Referitor la Declarația cu privire la agresiunea în Vietnam, L. Longo a spus, între altele : „Hotărîrea fermă ■ de a inr tensifica ajutorul moral, politic și economic acorhat Vietnamului care luptă și de a da posibilitate voluntarilor să plece în Vietnam, dacă guvernul R. D. Vietnam își va exprima dorința, demonstrează clar că poporul vietnamez poate conta pe solidaritatea concretă, tot mai mare a țărilor socialiste".Referindu-se la Declarația . cu privire la întărirea păcii și. securității ral al primă realisttele de vedere care, în timp, au fost formulate separat de diferite țări socialiste. Declarația

statelor participante că sînt gata pentru desființarea concomitentă a alianțelor militare existente, propunerile concrete ale acestor state au o importanță internațională, creează, condiții mai favorabile pentru constituirea unui sistem colectiv de securitate europeană. Considerăm drept oportună și practică propunerea de a se convoca o conferință generală europeană pentru a examina problemele securității în Europa".în încheierea interviului se a- rată că P.C.I. duce o luptă consecventă pentru o mai largă .colaborare și. alianță, între toate forțele politice și. sociale - în' ■ Italia, șcppill acestei, lupte fiind „îmbunătățirea relațiilor Italiei- cu toate țările socialiste, cu perspectiva de 'a lichida scindarea. Europei în blocuri militare opuse și de a crea relații de . prietenie și . .colaborare între toate statele europene"

în domeniul
ROMA 14 — Corespondentul A- gerpres I. Mărgineanu transmite: La Roma au avut loc tratative oficiale între Italia și Republica Socialistă România pentru încheierea unui acordtransporturilor internaționale. După încheierea tratativelor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă, Pavel Ște- ,fan, adjunct: al ministrului transporturilor auto, navale și aeriene, .și Giuseppe Lupis, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, au semnat acordul.După semnarea acordului, -celor două delegații au ■scurte cuvîntări în-care au•niat că acordul va contribui la intensificarea relațiilor comerciale dintre cele două țări, la întărirea ■prieteniei și colaborării dintre po- ■poarele român și italian.

Fortăreața Bastilia, 
clădită la început îm
potriva dușmanilor 
din afară, transfor
mată apoi în închi
soare de stat, simbo- 
lizind absolutismul și 
despotismul regalită
ții franceze, a căzut 
la 14 iulie 1789 în 
fața asaltului dat de 
populația revoltată a 
Parisului. Acesta a 
fost începutul revolu
ției franceze intrată sau barînd străzi, sl
in istorie cu Decla- ‘ lind sute de mașini

de blonzi din țările 
nordice, mongoli, in
dieni, mexicani, ame
ricani și europeni, cu 
confete, tichii și măști 
de
cu
13 
te 
căților 
ale elanului' tineresc. 
Energia tinerească 
s-a risipit din belșug, 
alergînd în grupuri

carnaval, au luat 
asalt în seara de 
spre 14 iulie toa- 
bastiliile prejude- 

îngrăditoare

șefii rostit subli-
4

1200 avioane 
agresoare doborîteHANOI 14 (Agerpres). — După cum transmite agenția V.N.A., la 14 iulie, avioane de luptă americane au continuat să pătrundă în spațiul aerian al R. D. Vietnam, bombardînd și mitraliind centre populate și obiective economice din provincia Hung Yen, situată în sud-estul orașului Hanoi. Forțele militare aeriene ale Armatei populare vietnameze au doborît două avioane. în felul acesta, numărul avioanelor militare dobo- rîte deasupra teritoriului R. D. Vietnam de la 5 august 1964 se cifrează la 1 200.

- TIRANA 14 (Agerpres). — A- genția Telegrafică Albaneză anunță că în zilele de 12 și 13 iulie a avut loc plenara Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania.Plenara lui de-al dului la 1a examinat și aprobat proiectul de directive cu privire la cel de-al patrulea plan cincinal de dezvoltare a economiei și culturii pe perioada 1966—1970, care va fi supus dezbaterii congresului.

a hotărît convocarea ce- V-lea Congres al parti- noiembrie. De asemenea,

în Europa, secretarul gene- P.C.I. a subliniat că ea ex- și generalizează în mod și concret pozițiile și punc- ultimul
MOSCOVAMitingul prieteniei

ț

și ai guvernului sovie-
CAIRO

Infervenfia delegatului român

Executiv al U. I. S.
Sesiunea Comitetului

J . - J 'sovieto-indiene
MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 14 iulie, cu prilejul vizitei primului ministru al Indiei în Uniunea Sovietică, la Moscova a avut loc un miting al prieteniei sovieto- indiene. Au participat conducători ai P.C.U.S. ’ '

tic, activiști pe tărîm social, oameni de știință și artă, oameni ai muncii din capitala U.R.S.S.Au luat cuvîntul A. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri âl U R.S.S., și primul ministru al Indiei, Indira Gandhi.

1 fost 
necesară intervenția 
gărzii civile ca să se 
poată restabili circu
lația. Prin cordonul 
oamenilor in unifor
mă trecea monomul a 
sute de studenți, ți- 
nîndu-se de mină. Ti
neretul în vacanță 
vrea să danseze.

O manifestație ex
plozivă și pașnică 
dezlănțuită pe tro
tuarele largi ale Car- 

■ tierului Latin. .
Dimineața, popu

lația Parisului umple 
trotuarele. De la tri
buna de pe Champs

. rația drepturilor o- să staționeze. A 
mului și cetățeanu
lui.

Sărbătoarea națio
nală 'a poporului 
francez are o tradiție 
de aproape două se
cole. Din noaptea de 
13 iulie, în cartierele și suburbiile Parisu
lui au loc baluri. Un 
mare bal al tineretu
lui a fost organizat 
de tineretul comunist' 
francez în Piața La
fayette. O nemaipo
menită explozie de 
tinerețe a invadat cu 
stindarde Cartierul 
Latin. Negri din A- 
frica, chiuind alături

Elysâes, președintele 
republicii, generalul 
de Gaulle, înconjurat 
de membrii guvernu
lui, avînd alături pe 
regele Laosului, care 
se află la Paris, în
tr-o vizită oficială, a 
primit parada milita
ră. In timpul defilării 
vehiculelor motoriza
te și blindate, deasu
pra tribunelor oficiale 
evoluează fulgerător 
formațiuni aeriene, 
printre care se află 
și 15 bombardiere 
„Mirage IV" din for
țele nucleare, iar 
pentru a colora, par
că, sobra defilare, re
gimentul de cavalerie 
al gărzii republicane 
încheie parada.

Seara izbucnește
bucuria populară. .
Baluri organizate de 
consiliile municipale, ' 
în principalele piețe 
ale Capitalei, fac să ' 
răsune multiplele or
chestre în locuri unde 
se dansează pînă 
noaptea tîrziu. în 
cartiere luminate de 
lampioane, bătrîni și 
tineri cîntă și ‘ dan
sează cu același elan 
cîntece și dansuri la 
modă. Deasupra mo
numentelor cad jer
bele colorate ale ar
tificiilor.

Dorina RADULESCU

Convenție
■

ALEGEREA
româno-vietnamezăV
privind 
radiodifuziunea

VICEPREȘEDINTELUI
R. S. F. IUGOSLAVIA

Miercuri, cu prilejul sosirii la Brighton a primului ministru englez Harold 
y/ilson, studenții au organizat o demonstrație de protest împotriva spri

jinului acordat de guvernul englez agresiunii S.U.A. în Vietnam

BELGRAD 14 (Agerpres). — A- genția TaPiug anunță că la 14 iulie a avut loc o ședință comună a ve- celor Skupștinei Federale a R.S.F. Iugoslavia. în cadrul ședinței, Ko- cea Popovici a fost ales vicepreședinte al R:S.F. Iugoslavia, în locul lui Aleksandar Rankovici, .care a demisionat din această funcție.
HANOI 14 (Agerpres). — La Hanoi a fost semnată o convenție de colaborare în domeniul radiodifuziunii între Comitetul de radiodifuziune și televiziune din Republica Socialistă România și postul de radio „Vocea Vietnamului". Convenția prevede schimburi de emisiuni, înregistrări muzicale, radioreportaje despre diferite evenimente interne și internaționale, despre realizări în domeniul construcției socialiste din cele două țări etc.Din partea română, convenția a fost semnată de Ion Moangă, ambasadorul Republicii Socialiste România la Hanoi, iar din partea vietnameză de Tran Lam, directorul general al postului de radio Vocea Vietnamului".

CAIRO 14. — Corespondentul A- gerpres C. Oprică transmite : La Universitatea din Cairo se desfășoară lucrările sesiunii Comitetului Executiv al Uniunii Internaționale a Studenților. Iau parte 120 de delegați din 65 de țări. Uniunea Asociațiilor Studențești din Republica Socialistă România este reprezentată de Bena RomulUs și Aurel Ghibuțiu.Luînd cuvîntul, Aurel Ghibuțiu, reprezentantul permanent al U.A.S.R. la U.I.S., a adresat un cald salut de . solidaritate reprezentanților eroicului tineret uni-

versitar războiulTineretul român — a Spus vorbitorul — consideră că este imperios necesar ca studenții din lumea întreagă, alături de celelalte forțe progresiste, să se unească într-un larg și puternic front de luptă împotriva agresiunii americane și să ia poziție hotărîtă împotriva războiului barbar dus de S.U.A. în Vietnam. Cauza libertății și independenței pentru care luptă poporul vietnamez este o cauză justă, scumpă studenților, tineretului, poporului român, întregii omeniri progresiste.

din Vietnam, a condamnat dus de S.U.A. în Vietnam.

i

Festivitățile

de la Bagdad
BAGDAD 14 (Agerpres). — In Irak au început joi festivitățile consacrate Zilei naționale a Irakului — aniversarea a 8 ani de la înlăturarea regimului monarhist. Miercuri seara, președintele Irakului, Abdel Rahman Aref, a oferit un dineu la care a rostit o cu- vîntare consacrată problemelor de politică internă și externă a Irakului. El și-a exprimat satisfacția în legătură cu încetarea luptelor dintre trupele guvernului central și kurzi.Președintele Aref a declarat că țara sa va dezvolta relații de colaborare cu toate țările arabe. Guvernul irakian, a spus el, sprijină mișcările de eliberare națională din țările arabe și se pronunță în favoarea transformării Ligii arabe într-un instrument mai eficient. Relațiile Irakului cu țările vecine, a adăugat președintele, sînt întemeiate pe principiile colaborării, fără a aduce prejudicii intereselor irakiene.

LONDRA 14 (Agerpres). — Joi, măsuri, pe care le consideră nece- premierul Wilson a prezentat în _ sare ținînd seama atît de situația Camera Comunelor.o importantă ' - - ■declarație în. legătură cu politica economică a guvernului, în cadrul căreia a făcut cunoscut că, în a- fara anunțatei majorări a taxei de scont de la 6 la 7 la sută și a retragerii din circulație, a aproximativ 100 milioane de lire, au fost ho- tărîte o serie, de'măsuri menite să ducă la restabilirea situației economice, în primul rînd a balanței de plăți. Reduceri drastice vor fi făcute la cheltuielile în străinătate, iar în țară vor fi impuse restricții asupra creditelor. Cheltuielile guvernamentale în străinătate, a declarat Wilson, depășesc în prezent resursele Angliei și „constituie un obstacol principal în calea restabilirii balanței externe de plăți".Premierul britanic a, anunțat, totodată, că guvernul va lua și alte

economică internă, cît și de balanța externă de plăți. Aceste noi măsuri sînt în prezent în curs de e- laborare.După expunerea sa, premierul Wilson a fost viu interpelat de aripa stingă a . laburiștilor și de opoziția conservatoare în legătură cu livrările de arme pentru Vietnam. Cerîndu-i-se explicații în legătură cu declarația pe care a făcut-o în trecut în sensul că armele britanice nu vor fi folosite în Vietnam și cu cuvîntarea recentă în care a arătat că nu există restricții sau condiții impuse livrărilor de arme către Australia, el a răspuns : „Anglia este prin tradiție unul din cei mai importanți furnizori de arme ai Australiei și ar fi cu neputință ca acestor arme să li se pună eticheta „a nu se folosi în Vietnam".
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CORESPONDENTĂ DIN ATENA

pe scenele teatrelor meice.

★BAGDAD 14 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri al Irakului a aprobat în principiu alocarea sumei de 5 000 000 dinari, destinată 'reconstruirii părții de nord a țării (Kurdistanul). Alocarea acestor fonduri, arată agenția M.E.N., va contribui la restabilirea activității și vieții normale în Kurdistan.

și se va 
septem- 
timp, la 
loc alt

Se află în plină des
fășurare cel mai impor
tant eveniment cultural- 
artistic al anului, Festi
valul Atenei, care a în
ceput la 1 iulie 
încheia la 25 
brie. In același 
Epidaurus are
festival, unde sînt pre
zentate exclusiv specta
cole de dramă.

Deși cele două festi
valuri împlinesc în a- 
cest sezon numai 12 ani 
de existență, ele se bucu
ră atît în Grecia, cît și pe plan internaționali de 
un renume binemeri
tat. Aceasta se datoreș- 
te excelentei lor orga
nizări și participării ce
lor mai valoroase for
mații artistice 
ferite colțuri 
mii. Contribuie 
ces și faptul 
tivalurile se desfășoa
ră pe scenele tea
trelor antice Herodos

din di- 
ale 
la 
că fes-

lu-
suc-

Aticus (la Atena) și E- 
pidaurus. Ambele, fo
losite pentru aceleași 
manifestări artistice ca 
și în antichitate, dețin 
cea mai veche tradiție 
teatrală din întreaga 
lume, avînd și o acustică 
excepțională. Nici pînă 
astăzi arhitecții n-au 
reușit să afle secretul 
de construcție al acestor 
edificii, care permite 
tuturor spectatorilor să 
vizioneze și să audieze, 
absolut în aceleași con
diții, concertele și pie
sele de teatru.

Ca și în anii trecuți, 
anul acesta participă la 
Festivalul Atenei nu
meroase orchestre, tea
tre de operă și balet, 
teatre naționale, perso- , 

. nalități artistice și cul
turale. Menționăm : Pi
pera națională, a Gre
ciei, Orchestra de stat 
din Atena, baletul Ki
rov din Leningrad, Or-

chestra filarmonică ma
ghiară, Orchestra sim
fonică din Cincinati 
(S.U.A.), Orchestra Mo- 
zarteum din Salzburg, 
sub conducerea lui Pa
blo Casațș,t) Orchestra 
festivalului din Bath 
(Anglia), orchestra din 
Chile etc.

Cu interes sînt aștep
tați la Atena cei 300 de 
reprezentanți ai artei 
românești de la Teatrul 
de Operă și Balet din 
București. Deși primul 
spectacol al operei bucu- 
reștene este fixat pentru 
vineri, %) iulie, biletele 
s-au epuizat de mult.

Primul examen al 
prezențelor românești pe 
scena festivalului a fost 
trecut cu deosebit suc
ces de dirijorul român 
Mircea Basarab, la pu
pitrul orchestrei de stat 
din Atena. S-au inter
pretat Tripticul simfonic 
de compozitorul român

Z. Vancea, Concertul nr. 
1 pentru pian și orches
tră de Beethoven și 
Simfonia a Vl-a de 
Ceaikovski. Ziarele gre
cești consacră 
logioase artei 
a maestrului 
„Interpretare 
tă", „Dinamism 
și echilibrat", 
tăți divine", toate aces
tea sînt atribuite de 
presa greacă „șefului de 
orchestră român, al că
rui talent magnific ui
mește și captivează".

In „Mesajul de pace", 
adresat festivalului de 
Pablo Casals, marele 
maestru al muzicii face 
apel la colegii săi din 
toată lumea „să-și pună 
puritatea artei lor în 
slujba omenirii pentru a 
uni pe toți oamenii glo
bului într-o îmbrățișare 
frățească".

cronici e- 
dirijorale 
Basarab. 
străluci- 

frumos 
„Sonori-

C. ALEXANDROAIE Ți

înfr-un interviu acordat cores
pondentului săpfămînalului „Re
volution Africaine”, ce apare la 
Alger, Agostino Netto, lider al 
partidului Mișcarea 
pentru eliberarea 
(M.P.L.A.), a declarat că deschi
derea noului front, în sudul ță
rii, constituie o etapă importan
tă a luptei patrioților angolezi 
împotriva forțelor colonialiste 
portugheze. Nu de mult, a spus 
Netto, patrioții au înregistrat în 
această regiune primele victorii. 
Ei au aruncat în aer un pod de 
pe șoseaua strategică care leagă 
orașele Vila — Luso, situat la 300 
km depărtare de granița cu 
Zambia. Tot în această regiune, 
forțele insurgente au atacat un 
detașament portughez, provo- 
cîndu-i pierderi în arme și oa
meni. Au fost uciși 17 soldați 
portughezi.
In fotografie: Un grup de lupfă- 
fori angolezi?

populară
Angolei

■ MOSCOVA. Referindu-se la prospecțiunile geologice care se efectuează în Siberia, agenția TASS transmite că „geologii care lucrează în aceste ținuturi dau o înaltă apreciere instalațiilor de foraj românești, construite la uzinele „1 Mai" din Ploiești". Opt instalații de acest fel, precizează agenția, lucrează de un an în Siberia de vest, în taiga și pe terenuri mlăștinoase și au contribuit la descoperirea unor mari zăcăminte de petrol.
LONDRA. Convorbirile anglo-spâniole în proble- — ma Gibraltarului, reluate la 12 iulie în capitala Marii Britanii, au fost din nou amînate. Potrivit cercurilor informate, ele nu au dat nici un rezultat, Anglia continuînd să refuze trecerea Gibraltarului'sub suveranitatea Spaniei.M SOFIA. A fost semnat un plan de aplicare a a- ™ cordului cultural dintre R. P. Bulgaria și R. D. Vietnam, pe 1966. Planul prevede o serie de schimburi de valori culturale, colaborarea între cele două țări în domeniul învățămîntului, științei, ocrotirii sănătății etc.

să, a fost luată ca răspuns la refuzul oficialităților belgiene de a se achita de obligațiile contractuale stabilite între cele două țări.H CAIRO. Guvernul Republicii Arabe Unite a a- doptat o hotărîre potrivit căreia va fi împărțită țăranilor lipsiți de pămînt o suprafață de 80 090 fed- dani (un feddan egal 0,42 ha). Suprafața respectivă provine din pămînturile confiscate unor feudali și din pămînturile valorificate.B8S BRUXELLES. La Bruxelles se desfășoară lucră- ™ rile miniștrilor agriculturii ai țărilor membre ale C.E.E. întruniți pentru a realiza un acord asupra unei politici agrare comune a celor șase țări membre ale C.E.E. Tratativele miniștrilor sînt însă foarte dificile și, după cum relatează agenția Reuter, nu realizează nici un progres.
B MOSCOVA. Președintele Consiliului de Miniș- " tri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, a primit la 13 iulie pe prințul moștenitor al Afganistanului, Ahmed Șah.

t |K| KINSHASA. Guvernul congolez a hotărît con- “ fiscarea a opt imobile apartinînd companiei belgiene Sabena, singura societate belgiană-care posedă bunuri imobile în capitala congoleză Kinshasa. Această măsură, menționează corespondenții de pre-
■| SANAA. Reprezentanta din Sanaa a Frontului ™ național de eliberare din Arabia de sud a dat publicității un comunicat în care se arată că în timpul recentelor lupte dintre trupele colonialiste britanice și forțele patriotice au fost uciși 13 soldați și ofițeri englezi și au fost răniți alți patru.
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