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UN AN DE LA CONGRESUL AL IX LEA AL P. C. fc Primirea de către

ÎNFĂPTUIREA
POLITICII PARTIDULUI

TEMELIA
ÎNFLORIRII PATRIEI
Se împlinește un an de la începerea lucrărilor Congresului al IX-lea al P.C.R. — eveniment cu adevărat istoric în viața partidului, a României socialiste. Cronica anului scurs de la Congres consemnează în filele ei remarcabile succese în toate domeniile, o bogăție de evenimente, transformări înnoitoare succedate într-un ritm intens ; se poate afirma cu deplin temei că întreaga noastră viață economică, socială, politică s-a caracterizat în acest răstimp printr-un dinamism deosebit. Deși relativ scurtă, perioada care a trecut confirmă pe deplin aprecierea tovarășului Nicolae Ceaușescu care sublinia : „Cel de-al IX-lea 

Congres al Partidului Comunist 
Român va rămîne înscris cu litere 
de aur în istoria României" și exprima convingerea nezdruncinată a partidului că „Poporul nostru, li
ber și stăpîn pe soarta sa, con- 
struindu-și în mod conștient pro
pria istorie, își va consacra întrea
ga capacitate și putere de muncă 
telului măreț al realizării progra
mului adoptat . de Congresul al 
IX-lea al partidului, grăbind și 
mai mult mersul patriei noastre 
spre zările luminoase ale comu
nismului".Trasînd jaloanele dezvoltării economice, sociale, culturale a României celor 5 ani următori, Congresul a dezbătut și adoptat un măreț program marxist-leni- nist de înflorire a patriei, de continuare, pe o treaptă superioară, 
a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste, de mobilizare a tuturor forțelor creatoare ale poporului în vederea ridicării României în rîndurile țărilor celor mai înaintate din punct de vedere economic, spre culmile civilizației comuniste. Trăsătura carac
teristică a Congresului a consti
tuit-o realismul și spiritul înnoi
tor, abordarea creatoare a pro
blemelor fundamentale ale dezvol
tării țării, stabilirea de sarcini 
cu un solid fundament, care 
să răspundă cît mai bine cerințe
lor progresului material și spiri
tual rapid al societății, în intere
sul propășirii poporului român și, 
totodată, ca o contribuție la întă
rirea forțelor mondiale ale socia
lismului.La capătul primului an scurs de la Congresul al IX-lea, apare limpede ce puternic factor de accelerare a mersului înainte al societății se dovedesc hotărîrile și măsurile adoptate. Entuziasmul cu 
care masele dau viață programu
lui de înflorire multilaterală a 
patriei elaborat de congres, hotă- 
rîrilor sale, a căror justețe este 
verificată de viață, arată că în
făptuirea acestora a devenit cau
za scumpă a întregului popor, 
care îi consacră întreaga putere 
de muncă, inteligență și pasiune 
creatoare.Anul care a trecut de la Congres a fost marcat de importante succese în înfăptuirea politicii partidului de industrializare socialistă, temelia dezvoltării întregii economii naționale, ridicării patriei și făuririi bunăstării poporului, asigurării independenței și suveranității naționale. Se desfășoară o activitate amplă pentru

justa amplasare teritorială a noilor obiective, urmărindu-se îmbinarea eficienței economice cu grija pentru ridicarea cu prioritate a regiunilor și raioanelor mai slab dezvoltate, ceea ce va avea efecte favorabile asupra ansamblului vieții sociale. S-au depus și se depun e- forturi susținute în scopul creșterii în primul rînd a ramurilor producătoare de mijloace de producție și îndeosebi a producției de mașini- unelte, precum și a electrotehnicii și electronicii, a in

dustriei de utilaj energetic, ramuri hotărîtoare pentru desfășurarea revoluției tehnico-științifice, pentru realizarea de produse la nivelul celor mai bune rezultate obținute pe plan mondial. Aceasta își găsește expresie atît în succesele importante cu care s-a încheiat ultimul an al șesenalului, cît și în depășirea sarcinilor de producție la principalii indicatori pe primul semestru al cincinalului. Puternice
(Continuare în pag. a Il-a)

Creația științifică—
J _> ->

parte integrantă a 
construcției socialismului

de acad. Miron NICOLESCU
Președintele Academiei Republicii Socialiste RomâniaAniversăm în aceste zile împlinirea unui an de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român — eveniment cu ample rezonanțe pe toate planurile activității poporului nostru, inclusiv pentru dezvoltarea vieții științifice din țara noastră.Pentru oamenii de Știință, savanți, cercetători, lucrători din institute și laboratoare, documentele Congresului au constituit și constituie un îndrumar de o inestimabilă importanță. Congresul al IX-lea a preconizat o impetuoasă și fertilă afirmare a creației științifice, a formulat obiectivele ei directoare și a determinat în acest domeniu o puternică efervescență creatoare mareînd un moment cheie în evoluția științei românești. Cred că nu e greșit să afirmăm că la a- cest Congres gîndirii științifice i s-a acordat o prețuire fără precedent ca vector al progresului econo- mico-social, iar activității oamenilor de știință — cea mai

amplă și mai responsabilă solicitare.Ceea ce a caracterizat întreaga desfășurare a Congresului al IX-lea a fost spiritul științific ce i-a guvernat lucrările — spirit științific exprimat sub multiple fațete, atît prin analiza profundă a realităților economico-socia- le ale țării, prin fundamentarea riguroasă a sarcinilor fixate cît și prin abordarea tuturor problemelor teoretice și practice sub aspectul celor mai noi și mai înaintate cuceriri ale minții umane. își găsește expresie în aceasta legătura lăuntrică, intimă, dintre partid și știință. întreaga politică a partidului nostru se sprijină pe știință, pe cunoașterea legilor evoluției sociale; și tocmai pentru că se ghidează după principiile materialismului dialectic și istoric, ideologia care dezvăluie adevărații factori ai dezvoltării societății omenești, partidul relevă rolul deosebit al științei în dezvoltarea forțelor de producție, ca instrument de pro

gres al civilizației moderne.Știința nu s-a dezvoltat niciodată ca un joc al speculației sterile, ci și-a aflat întotdeauna mediul germinativ cel mai favorabil, terenul cel mai fecund în legătura strînsă cu practica, cu nevoile vieții materiale și culturale a societății. Orien- tînd pe aceasță cale creația noastră științifică, Congresul partidului a chemat pe oamenii de știință, pe cercetători, să-și concentreze eforturile spre a contribui cît mai substanțial la soluționarea problemelor complexe ridicate de făurirea și înzestrarea unei industrii moderne, a unei agriculturi înaintate, de ridicare a nivelului de viață material și spiritual al poporului, a scos în evidență responsabilitatea ce decurge pentru ei din faptul că realizarea principalelor obiective ale planurilor noastre economice nu este posibilă fără aportul masiv al cercetării 'științifice.
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a unui grup de activiști ai P.C. BulgarLuni, 18 iulie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, cu soția, au primit la Eforie-Nord pe tovarășii Kostadin Ghiaurov, membru supleant al C.C. al P.C. Bulgar, prim secretar al Comitetului regional de partid Plovdiv ; Gheorghi Petrov, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C. Bulgar, președintele Sfatului popular regional Plevna, cu soția; Penko Gherghanov, prim secretar al Comitetului re

gional de partid Plevna, cu soția ; Lazar Dancev, directorul Uzinei de semiconductor! din Botevgrad, cu soția.Grupul de activiști ai Partidului Comunist Bulgar se află la odihnă în țara noastră, la invitația făcută de delegația de partid și guvernamentală română care a vizitat în septembrie anul trecut R. P. Bulgaria.In timpul primirii a avut loc o convorbire caldă, prietenească. Uzinele „Electroputere" din Craiova: întrerupători de 220 kv realizați în 
noua hală a fabricii de mașini electrice rotativeFoto : Gh. Vlnțilă

LA HIDROCENTRALA

DE PE ARGEȘ

Primul 
hidroagregat 
a primit apă

PITEȘTI (coresp. „Scînieii"). — 
Constantin Rădulescu, inginer șef 
al șantierului de montaj, ne-a 
transmis telefonic la subre- 
dac|ie următoarele : „La hi
drocentrala „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" de pe Argeș lucrările 
de montaj aferente primului hi- 
droagregaf de 55 MW au fost 
terminate ; s-a admis apa în a- 
ducțiunea principală, s-au efec
tuat verificările funcționării auto
mate a vanelor și ca urmare au 
început probele cu apă la prima 
turbină. Realizarea acestor probe 
permite debitarea de energie 
electrică cu peste 4 luni înainte 
de termenul stabilit.

în cadrul acestor lucrări- s-au 
evidențiat brigăzile de la aduc- 
jiunea principală, conduse de 
Avram Ștefan și Ion Lazăr, iar la 
montaj în centrala subterană bri
găzile lui Grigore Petrița, Ștefan 
Dumitrașcu și maistrul 
Niculescu.
— Care este stadiul la 
turbine ?

La a 2-a se execută 
pe uscat, montajul fiind în linii 
mari terminat ; la a 3-a și a 4-a 
turbină lucrările de montaj sînt 
realizate în proporție de 80 la 
sută și respectiv 70 la sută.

Nicolae

probele

comune a industriei și comerțului CU FORJE UNITE
VOM ÎMBUNĂTĂȚI PRODUCȚIA 
Șl DESFACEREA CONFECȚIILOR

Pe marginea unei consfătuiri

Ritmul accentuat de creștere a vînzărilor de confecții arată că îmbrăcămintea produsă dustria noastră se bucură precierea cumpărătorilor, ceasta au contribuit execuția mai îngrijită, crearea de modele care țin pasul cu cerințele modei și, în același. timp, corespund gustului cetățenilor. Produsele fabricilor din București, Satu Mare, Cluj, Sighișoara, Oradea au devenit cunoscute și chiar preferate de cumpărători pentru fantezia și bunul gust cu care sînt lucrate.Creșterea desfacerilor de confecții a fost determinată și de măsurile luate de către organele comerțului socialist pe linia dezvoltării și modernizării rețelei de desfacere, măririi suprafeței utile a magazinelor, introducerii de noi forme de prezentare și desfacere.Creșterea volumului producției de confecții cu 60 la sută, prevăzută în planul cincinal, pune în fața lucrătorilor din industrie și comerț sarcini sporite, de mare răspundere. Activitatea sectorului de producție și de desfacere trebuie axată, în principal, pe diversificarea sortimentelor de confecții pentru diferite categorii de cumpărători, acordînd toată aten-

de înde a-La a- Ing. Ion POPESCU 
adjunct al ministrului industriei 

ușoare
Ing. Gheorghe CAZAN 
adjunct al ministrului comerjului 

interior

Au început lucrările
de mărire a capacității

ți a și fondului articole specifice ral, îmbunătățirii calității materialelor folosite și a execuției confecțiilor, ridicării permanente a calificării lucrătorilor și educării acestora în spiritul unei mai mari solicitudini față de cumpă- ■ rător.Toate stituit care au sați din liza Critică scos în evidență lipsurile care se manifestă în producția și desfacerea -confecțiilor, cît și măsurile ce trebuie luate pentru eliminarea lor. Astfel, s-a constatat că există grupe importante de produse asupra cărora atenția creatorilor de modele din fabrici s-a oprit mai puțin : confecțiile pentru . mediul rural, cele specifice anumitor regiuni, pentru diferite ocupații din agricultură, haine de protecție pentru industrie, uniforme pentru salariații diferitelor instituții, îmbrăcăminte pentru turism etc. Numărul de modele destinate adolescenților, articolele de sport și plajă sînt, de asemenea, sectoare unde fantezia creatorilor se face prea puțin simțită. Pe bună dreptate s-au adus critici severe unor conducători de întreprinderi care socotesc că-și fac datoria dacă planul cantitativ este realizat, fără să se gîndească la faptul că cumpărătorii refuză să poarte ani de-a

de marfă cu mediului ru-

aceste probleme au con- tema unei consfătuiri la participat factorii intere- industrie și comerț. Ana- Lă a situației actuale a

rîndul îmbrăcăminte confecționată după același tipar. Persistă asemenea practici mai ales la conducerile fabricilor de confecții din Iași, Botoșani, Craiova, care de ani de zile reproduc în serii de sute de mii de exemplare modelele deja existente de un an-doi. Monotonia de care suferă uneori confecțiile nu se datorește numai celor care le fabrică, ci și întreprinderilor producătoare de materii prime, auxiliare și de accesorii. Numărul insuficient de contexturi noi la stofele de lînă, de combinații co- loristice. și de desene la țesăturile de mătase, compromite uneori costume sau rochii izbutite ca tăietură și execuție, dîndu-le un aspect învechit din pricina materialului din care sînt făcute. Nu există o gamă corespunzătoare de căptușeli, fără a mai vorbi de nasturi, catarame și alte accesorii care, de fapt, conferă hainei o notă originală. Aceste neajunsuri, atît în sectorul de confecții, cît și în cel al țesăturilor, sînt pricinuite și de o anumită inerție în care s-au complăcut conducerile și creatorii de modele din unele fabrici.■ Tema cunoscută a defectelor de execuție a revenit și în consfătuirea de care am amintit. Dezbaterile pe această temă au fost necesare întrucît obiecte de ce, cusute de calitate constatate la produse ale fabricilor din Călărași, Odor- hei, Arad, Focșani și Bîrlad au a- vut drept consecință respingerea, numai în acest an, a unei cantități de marfă a cărei valoare.se ridică la 6 milioane lei. Este vremea să nu mai ajungă la cumpărător produse lucrate neglijent.

ajung încă în magazine îmbrăcăminte asimetri- neglijent etc. Defectele

(Continuare în pag. a IlI-a)

uzinei de aluminiu TELEGRAMĂ

Uzina de aluminiu din Slatina Foto : Agerpres

După numai un an de la intrarea în funcțiune, uzina de aluminiu din Slatina cunoaște iar o intensă activitate de șantier. A început construirea desfășurată a unor noi obiective industriale, care vor mări capacitatea anuală de producție a uzinei de la 50 000 de tone aluminiu în prezent, la 75 000 de tone. Se construiesc o hală de electroliză, similară celor două existente, un cuptor de coacere a electrozilor și se extind, la o capacitate corespunzătoare, turnătoria de aluminiu, sala compresoarelor și sistemul de aducțiune a— Cum se șantier ?— Bine —Ion Lițescu, inginer șef al uzinei. Noul colectiv de conducere a șantierului este foarte activ.De altfel, acest lucru se și vede. La hala de electroliză, în care se vor monta 164 de cuve (utilaj tehnologic de bază în fabricația de aluminiu), se toarnă fundațiile, în același timp, constructorii au început montarea la sol a fermelor metalice și pregătirile pentru ridicarea stîlpilor de rezistență. Hala de electroliză se va construi din prefabricate de beton, periș din ferme metalice, tan, se desfășoară lucrările dații la hala cuptorului de a anozilor (capacitate — 120 000 de anozi anual).Uzina din Slatina este una dintre unitățile industriale cu spațiul cel mai judicios folosit. Densitatea

apei industriale, desfășoară munca peține să precizeze tov.

cu aco- Simul- de fun- coacere

construcțiilor pe suprafața terenului destinat acestui scop crește și mai mult acum prin intercalarea, dinainte concepută, a noilor obiective.Constructorii fac pregătirile pentru desfășurarea activității pe baza unui grafic întocmit după metoda „drumului critic" — metodă matematică de planificare și desfășurare a operațiilor de construcție. Prin aplicarea ei — care implică și o nouă tehnologie, cu o succesiune mai logică și mai eficientă a lucrărilor — se creează posibilitatea ca timpul de execuție a noilor obiective să fie scurtat cu aproximativ trei luni.Multe dintre utilajele tehnologice necesare actualei dezvoltări a uzinei, în special pentru hala de electroliză, se construiesc în țară. Uzinele constructoare de mașini „Progresul“-Brăila livrează cele 164 de cuve în care se va obține aluminiul; uzina din Bocșa Română asigură construcțiile metalice ; „Grivița Roșie" din Capitală — instalații complete pentru captarea și spălarea gazelor ; Uzina de utilaj chimic din Ploiești — instalații pentru silozuri și pentru secția de deflurorizare. Aproape opt mii de tone de utilaje. în primul semestru al anului 1968, uzinana din Slatina va funcțio- la capacitatea prevăzută în Directivele Congresului al IX-lea al partidului, producînd anual 75 000 tone aluminiu.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat, 

al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,In numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol al Prezidiului Marelui Hural Popular și al Consiliului de Mi- niștri ale Republicii Populare Mongole, al poporului mongol și al nostru personal va mulțumim din inimă dumneavoastră, și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România și întregului popor roman pentru salutul tovărășesc și felicitările cordiale adresate cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a revoluției populare mongoleSîntem profund convinși că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor dezvolta și pe viitor, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, spre binele popoarelor^ noastre, în interesul consolidării unității și coeziunii țărilor comunității socialiste, in numele triumfului - cauzei păcii și socialismului.Vă dorim, dragi tovarăși, dumneavoastră și poporului frate român noi succese în opera de construcție socialistă în patria dumneavoastră în lupta pentru asigurarea păcii și securității popoarelor.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Popular Revoluționar Mongol
• președintele Consiliului de Miniștri

al Republicii Populare Mongole

JAMSRANGHIIN SAMBU 
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare MongoleȘtefan ZIDĂRIA

valoare.se
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Ial P.C.R. a
indicațiilor importante

a deficiențelor, au fost iveală noi rezerve inter- stabilit măsuri eficiente înfăptuirea

NFAPTU

pîrghii ale progresului în întreaga economie s-au dovedit consfătuirile pe plan național — ale lucrătorilor din construcții, comerț, industria constructoare de mașini — în cadrul cărora, pe baza analizei aprofundate a rezultatelor pozitive ca și scoase ia ne, s-au privind Congresului în aceste domenii economice.Congresul al IX-lea subliniat în mod deosebit necesitatea acordării unei atenții sporite dezvoltării intensive și multilaterale a agriculturii, ca o parte componentă a operei de desăvîr- șire a construcției socialiste. Eforturi deosebite au fost întreprinse în Ultimul an pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a agriculturii, factorul principal al unei înalte productivități a muncii, reducerii prețului de cost al produselor agricole, Ușurării muncii; înaintăm cu perseverență spre realizarea obiectivului stabilit de Congres — rezolvarea în linii generale, pînă în 1970, a problemelor mecanizării complexe și chimizării a- griculturii. îil anul care a trecut de la Congres au fost luate măsuri de mare importanță privind îmbunătățirea conducerii și planificării agriculturii. Congresul țărănimii cooperatiste, care a consfințit crearea Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, a con- . semnat un eveniment de însemnătate istorică în viața satului românesc. Cu tot timpul scurt care a trecut de la crearea uniunilor cooperatiste, ele se dovedesc instrumente eficace de atragere a maselor țărănești la conducerea agriculturii, a vieții social-economice, de unire a forțelor țărănimii pentru sporirea producției agricole. Ca rezultat al muncii harnice a țărănimii, al aplicării măsurilor stabilite de Congres, campaniile agricole din acest an s-au desfășurat lă Un nivel superior, recolta se anunță bună.Întîrhpinăm prima aniversare a Congresului al IX-lea ăl P.C.R. la cîteva zile după ce Marea Adunare Națională a adoptat planul cincinal, nouă și luminoasă etapă pe calea înfloririi patriei socialiste. Desfășurarea unei ample activități de elaborare a cincinalului a permis majorarea unor asemenea indicatori fundamentali prevăzuți în Directive Ca ritmul dezvoltării industriale și Volumul producției agricole. Ca urmare a îmbunătățirii Calitative a întregii activități de planificare există a- cum un plan cincinal care stabilește Obiectivele de perspectivă, programul de activitate al fiecărei ramuri și 'întreprinderi pe treaga perioadă de 5 ani și pe care an în parte, ceea ce va prima o mai mare stabilitate tregii vieți economice, va înlesni mai buna folosire a mijloacelor materiale asigurînd o mai producției.Congresul al tele de partid au insistat în mod deosebit asupra rolului de mare însemnătate ce revine științei în opera de construcție socialistă. în dezvoltarea Societății noastre, a deschis largi perspective cercetătorilor de a-și pune întreaga capacitate în slujba înfloririi patriei. Prin înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice a fost creat cadrul organizatoric necesar mai lorificări a forțelor concentrării eforturilor probleme fundamentale miei, ale dezvoltării pentru prima oară unitar al cercetării o perioadă de cinci entează forțele unite ale cercetărilor spre creșterea aportului științei la dezvoltarea economică și culturală a țării, a întregii societăți.în centrul întregii activități a partidului, a măsurilor stabilite de Congres se află grija pentru continua ridicare a nivelului de trai material și cultural al maselor, astfel încît, pe măsura succeselor dobîndite în dezvoltarea economiei naționale, binefacerile socialismului să fie tot mai puternic simțite în fiecare familie, în viața fiecărui cetățean. în anul care a trecut de la Congres au fost întreprinse eforturi perseverente pentru lărgirea și îmbunătățirea rețelei comerciale și de deservire a populației, pentru lichidarea rămînerii în urmă a producției bunurilor de consum și satisfacerea la un nivel corespunzător a cerințelor cumpărătorilor: au intrat în funcțiune noi obiective sanitare, so- cial-culturale. Pe linia sarcinilor trasate de Congres privind grija pentru formarea noilor generații au fost luate măsuri privind dezvoltarea și perfecționarea îhvă- țămîntului de toate gradele ; au fost create licee de specialitate. Un puternic impuls a dat întregii vieți cultural-artistice chemarea adresată de Congres oamenilor de artă de a îmbogăți patrimoniul spiritual aj poporului, de a aborda, cu înaltă măiestrie artistică și într-o mare diversitate de stiluri, cele mai importante

în- fie- im-în-forțelor și și umane, bună ritmicitate aIX-lea, documen- publicate ulterior

bunei va- științifice, lor spre ale econo- sociale. Avem un program științifice pe ani, care ori

momente din istoria patriei, din lupta poporului pentru făurirea României socialiste.în consens firesc cu adoptarea noii Constituții, care a consfințit victoria deplină și definitivă a socialismului în țara noastră, în a- nul care a trecut de la Congres a continuat să se desfășoare procesul continuu și multilateral de dezvoltare a democrației, socialiste. Metoda muncii și conducerii colective se încetățenește în toate verigile activității de stat și economice. Principalele măsuri privind dezvoltarea industriei și agriculturii, elaborarea planului cincinal, îmbunătățirea activității științifice și a învățămîntului au fost puse în dezbaterea specialiștilor, a maselor, constituind astfel opera întregului popor, expresie a experienței și înțelepciunii colective. Congresele ținute în ultimul an — al sindicatelor, al țăranilor cooperatori, al Uniunii Tineretului Comunist, Conferința Națională a Fe- melior — au afirmat creșterea continuă a rolului organizațiilor obștești în viața socială, participarea maselor la conducerea treburilor obștești, hotărîrea lor de a-și concentra toate forțele spre realizarea obiectivelor trasate de partid. Anul care a trecut de la Congres a cimentat și mai mult a- lianța dintre clasa muncitoare și țărănime, prietenia și unitatea de nezdruncinat a oamenilor muncii de toate naționalitățile-; înflorește și se întărește continuu ■ națiunea noastră socialistă.Factorul hotărîtor al tuturor succeselor dobîndite în timpul care a trecut de la Congres îl constituie continua întărire a partidului care numără azi peste 1 550 000 membri, creșterea rolului său conducător în toate domeniile construcției socialiste, perfecționarea metodelor de muncă. Sărbătorirea celei de-a 45-a aniversări a P.C.R. a prilejuit, o dată cu concluzii prețioase pentru activitatea prezentă și de viitor a partidului, o amplă și profundă analiză științifică a dezvoltării istorice a partidului, a mișcării noastre muncitorești,' în contextul vieții economice și sociale generale. a țării, în strînsă legătură cu activitatea celorlalte forțe revoluționare și democratice care au contribuit la dezvoltarea României. Caracterizat prin unitatea.și coeziunea de nezdruncinat a rîn- durilor sale, Partidul Comunist Român este azi mai puternic de- Cît oricînd, organizațiile de partid, comuniștii se dovedesc forța dinamică a colectivelor din întreprinderi, instituții, de la sate. în jurul partidului, care își consacră toate forțele dezvoltării multilaterale a patriei socialiste, își string rîndurile clasa muncitoare, intelectualitatea, popor.în anul care a greș partidul și au desfășurat o activitate internațională, giul României peste hotare este în continuă creștere, ca urmare atît a succeselor obținute în dezvoltarea economică și culturală, cît și a activității ei perseverente pentru dezvoltarea colaborării între popoare și apărarea păcii, pentru cauza progresului social în întreaga prietenia că cu relațiile partidul nostru și partidele frățești din țările socialiste, precum și cu partidele comuniste și muncitorești din alte țări. Totodată România a continuat să dezvolte relații politice, economice, culturale cu numeroase țări, indiferent de orîn- duire socială, pe baza principiilor de nezdruncinat și independenței tății în drepturi, treburile interne, avantajului reciproc. România socialistă se afirmă ca promotoare neabătută a u- nui spirit constructiv în relațiile dintre state, ca factor activ în lupta împotriva acțiunilor cercurilor agresive imperialiste și în primul rînd împotriva imperialismului a-

țărănimea, întregul nostrutrecut de guvernul vâstă și la Con- nostru intensă Presti-

merican care amenința independența popoarelor, pacea lumii, ca luptătoare hotărîtă pentru respectarea dreptului sacru al popoarelor de a-și hotărî singure soarta.Poporul român întîmpir.ă împlinirea unui an de la Congresul al IX-lea cu hotărîrea de a-și consacra toate forțele înfăptuirii grandiosului program de înflorire a patriei elaborat de partid. Milioanele de oameni ai muncii de la o- rașe și sate sînt însuflețiți de convingerea nestrămutată că realizarea sarcinilor trasate de Congres va determina obținerea de noi succese pe calea înfloririi patriei, a dezvoltării economiei naționale și ridicării bunăstării maselor, constituind totodată o contribuție la întărirea forței sistemului mondial socialist, la lupta pentru triumful cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă.
In Capitală: pe bulevarde au început să se amenajeze grilaje de fier, care 

sporesc estetica străzii și jarotejează pe pietoniFoto : R. Costlnîn bazinul carbonifer al Olteniei
neajunsuri

Tn ultimul timp pe marile 
șantiere ale patriei, în noile 
obiective ale industriei so
cialiste, lucrează fot mai 
mulfi fărani. Apariția unui 
șantier într-o anume regiune 
determină „desprinderea" 
din agricultură a unui număr 
de țărani, șantierul devenind 
o mare școală în care se în
vață meserii noi. Dar această 
desprindere nu coincide cu 
ruperea totală de sat. Mii de 
muncitori continuă să locu
iască în satele lor, familiile 
lor continuă 
agricultură, 
situație implică 
probleme, 
penffU șantierele și întreprin
derile care au un număr 
mare de asemenea muncitori,

Una dinfre cele mai im
portante probleme pe care 
trebuie să le rezolve noile 
unități industriale este pro
blema transportului. Curse
le muncitorești sînt în multe 
țări toarte obișnuite (ca și în 
multe părfi la noi). Calea 
ferată, în cazul unor obiec
tive industriale favorizate, 
rezolvă în bună parte a- 
ceastă problemă. Acolo unde 
calea ferată nu rezolvă decît 
în mică măsură nevoile de 
transport, I.R.T.A. este che
mată să asigure cu autobuze 
și camioane transportul mun
citorilor.

să lucreze în 
Desigur această 

o serie de 
în primul rînd

parțială programarea
curselor existente conform o- 
relor de intrare și ieșire 
din program a minerilor 
și celorlalfi muncitori. Un 
interes mai mare din par
tea conducerilor celor 
două întreprinderi ar fi în 
beneficiul, în primul rînd, al 
întreprinderilor și apoi al oa
menilor care muncesc aici. 
Un contract cu T.R.T.A.j în 
acest sens, ar normalize re
guli obișnuite și ar ’ oferi 
condiții optime de transport 
oamenilor muncii.

— Vrem să cumpărăm și 
noi cîte ceva, dar cum ? să 
Cînd intrăm în schimb, 
gazinele sînt închise, 
ieșim la fel. Ar fi bine să 
fie deschise în orele de 
amiază. Și-apoi toate sînt 
mici, prost aprovizionate.

într-adevăr noul oraș Mo- 
fru nu prea se bucură de 
atenția organelor comerciale. 
Nu există nici un restaurant, 
nici o cofetărie, nici un ma
gazin universal.

Șeful coloanei ne invită
„vedem" drumul. Șoferul 

Dumitru Popescu dă din

„Tradiție" la Rovinari
La Rovinari, pe vremea cînd 

dealurile de pe malul Jiului 
cunoșteau animajia primelor 
forări, cînd primele cisterne 
cu petrol oltenesc porneau 
spre rafinării, mii de fărani 

■ din Gorj au devenit sondori. 
Ei continuau să locuiască în 
satele 
sista 
portul se desfășoară greu. 
Nu există, de pilda, pen
tru muncitorii de la ba
raj nici un autobuz. Pentru 
minerii Rovinarilor aproape 
la fel. Am stat de vorbă cu 
muncitori care locuiesc în 
comunele Urdari, Gîrbovu și 
Turceni.

— Abia obfinem cîteva 
camioane... Cu atîtea dis
cuții...

Oare I.R.T.A.-Tg. Jiu n-are 
interesul să deschidă noi tra
see de autobuze ? O solufie

In noul bazin carbonifer 
de pe Valea Motrului lucrea
ză deja mii de muncitori. 
Cei mai mulfi sînt fărani din 
comunele raioanelor Streha- 
ia, Filiași și Gorj. Pînă în 
prezent sînt circa 2 000 de 
mineri. Sînt deschise 16 tra
see.

Tovarășul Gheorghe Arde- 
iu, de la biroul de transport, 
ne-a spus :

— în general sîntem mul- 
fumiți. Se întîmplă însă une
ori că autobuzele întîrzie și 
minerii intră în șut după în
ceperea 
mai avem cîteva sute de mi
neri care locuiesc destul de 
departe și fac drumul pe jos. 
E vorba de traseul Miculești, 
Ohaba, Bolboși.

— Ar fi bine să se intro
ducă o cursă locală pînă în 
Cătunele, propune Dumitru 
Bobic.

Coloana 
de la însurăței

Transportul minerilor 
asigurat

ma-
cînd umeri, dar nu se opune. Dru

mul este impracticabil, deo
camdată. Ar fi nevoie de un 
greder să niveleze piatra și 
de un compresor. Spre sur
prinderea noastră aflăm că 
din aprilie se solicită grede- 
rul și compresorul dar nimeni 
nu se grăbește.

— E vorba de două zile 
de lucru și am putea deschi
de traseul. Știți, oamenii nu 
înfeleg că nu putem da dru
mul mașinilor peste tot. E 
greu și pentru ei, dar pînă 
nu se fac drumurile...

programului. Apoi

esfe 
de coloana de la 

însurăței, una din coloanele 
autobazei 7 Strehaia.

Coloana are 13 autobuze 
și 8 camioane. Dar n-are nici 
o piesă de schimb. Stilul de 
muncă, pentru a face față 
nevoilor, esfe „cîrpăceala". 
Trei autobuze nu pot porni 
pe traseu pentru că n-au axe 
cu came, altul din cauza 
cuzinejilor. Repetatele ce
reri ale șefului de coloană 
s-au soldat cu eșecuri. Ca să 
poată merge celelalte mașini 
se folosesc piesele mașinilor 
care stau.

Vasile Parpală, șeful co
loanei, dă din cap, obosit.

— Uitafi-vă și dumnea
voastră cum lucrăm. Un sin
gur birou. N-avem dormitoa
re pentru șoferi și taxatori, 
deși ni s-au promis. Condu
cerea minei nu s-a ținut de 
cuvînf.

*
Situațiile semnalate mai sus 

scot în evidență necesitatea 
de a se asigura salariaților 
din întreprinderi, care se 
deplasează periodic din sa
tele în care locuiesc spre 
locurile de muncă — condi
ții civilizate de transport, 
satisfacerea cerinfelor de trai 
curente. în primul rînd, tre
buie să se simtă răspunzători 
de rezolvarea acestor cerințe 
factorii administrației locale, 
sfaturi populare, întreprinde
rile de transport, conduceri
le unilăjilor industriale. Re
zolvarea acestor probleme 
trebuie să stea și în atenția 
forurilor tutelare care au da
toria să ia măsuri eficiente 
pentru ca deservirea oame
nilor muncii de la sate, care 
activează în zone industriale, 
să se desfășoare în bune con-

sale revoluționare, este condamnat la închisoare.Suferințele îndurate în timpul detențiunii, regimul aspru impus luptătorilor comuniști și antifasciști nu i-au slăbit voința și elanul revoluționar, nu i-au zdruncinat încrederea în victoria finală a clasei muncitoare.Eliberat în primăvara anului 1937, și nefiind reprimit la întreprinderea în care lucrase înainte, este nevoit să muncească ca hamal în port. Urmărit de agenții Siguranței, în toamna aceluiași an estd silit să părăsească Constanța, stabilindu-se pentru o scurtă perioadă la Brașov, unde este încorporat în armată.în perioada grea, cînd României i-a fost impus Dictatul de la Vie- na, prin care țării îi era răpită partea de nord a Transilvaniei, partidul comunist s-a situat în fruntea tuturor forțelor patriotice și democratice care s-au ridicat împotriva acestui act, militînd pentru apărarea cu arma în mînă a independenței, suveranității și integrității teritoriale a patriei. A- flîndu-se sub arme, Filimon Sîrbu își manifestă deschis împotrivirea și ia parte împreună cu alți soldați și ofițeri români patrioți la aceste acțiuni.Lăsat la vatră în nului 1941, Filimon la Constanța, unde se încadrează cu hotărîre în lupta condusă de partidul împotriva dictaturii ciste și a cotropitorilor hitleriști. Tînărul comunist primește din partea partidului sarcina de a activa ca secretar al județene! U.T.C.-Constanța.Ca urmare a muncii neobosite â cadrelor de partid și U.T.C. din localitate, în rîndurile cărora activa și Filimon Sîrbu, au fost create noi celule de partid, și U.T.C. la Direcția porturilor maritime, la Fabrica „Getta", la Atelierele C.F.R. Palas ș.a., au avut loc acțiuni revendicative ale mun- citorilor din port, au fost organizate acte de sabotaj, care loveau în potențialul economico-milltar al mașinii de război fasciște: deteriorarea instalațiilor portuare, incendierea depozitelor de cherestea, defectarea sistemului german de apărare antiaeriană etc.Datorită activității sale revoluționare, Filimon Sîrbu este căutat cu înfrigurare, zi și noapte, de Siguranță. în timpul unei ședințe conspirative, ținută, în dimineața zilei de 22 iunie, pe malul mării — la care s-au discutat probleme legate de intensificarea luptei antifasciste și împotriva războiului, organizarea unei acțiuni de sabotaj la uzina electrică din Constanța — Filimon Sîrbu arestat împreună cu alți cinci luptători antifasciști.Trimis la București, Curții Marțiale a Comandamentului II Teritorial, el este condamnat la moarte la 4 iulie. La 19 iulie — ziua executării sentinței — Filimon Sîrbu este scos încătușat din celula sa și dus în „Valea Piersicilor", lîngă Jilava. Aici, în fața plutonului de execuție, are o atitudine dîrză. Refuză sa fie legația ochi. O rafală de mitralieră pune capăt vieții tînărului comunist, care nu împlinise încă 25 de ani...Amintirea lui Filimon Sîrbu, erou al clasei muncitoare și al poporului român, ca și amintirea tuturor militanților revoluționari și patrioților din țara noastră, va dăinui veșnic în inima'oamenilor muncii, constructori activi ai României socialiste.
Floriqn TANĂSESCU

Filele de istorie ale luptei eroice desfășurată de poporul român sub conducerea Partidului Comunist, .pentru libertate, demo.- crație și progres, cuprind numeroase și minunate figuri de luptători revoluționari, — patrioți care, identificîndu-se cu idealurile clasei muncitoare, cu interesele națiunii, au luptat cu bărbăție și s-au jertfit cu abnegație și înalt spirit de sacrificiu pentru înfăptuirea lor. Printre acești luptători se numără și comunistul Filimon Sîrbu, de la a cărui moarte se împlinesc 25 de ani.Filimon Sîrbu s-a născut la 10 august 1916, în comuna Vețel, din fostul județ Hunedoara, în familia picherului Ion Sîrbu. în 1927 familia sa se stabilește la Constanța, unde Ion Sîrbu se angajează la C.F.R. După terminarea școlii primare, în octombrie 1930, Filimon Sîrbu se înscrie la Școala industrială de ucenici din atelierele Direcției porturilor mariti- me-Constanța. Aici cunoaște condițiile grele de muncă, crîncena exploatare la care erau supuși muncitorii — înăsprită în acea perioadă de efectele crizei economice.învățînd meseria de strungar, el primește, totodată, de la muncitorii cei mai înaintați primele noțiuni și imbolduri spre lupta de clasă; plin de revoltă contra mon resc luptei revoluționare, înțele- gînd prin care proletariatul putea să rupă lanțurile exploatării, să-și făurească o viață liberă și fericită.Fiind convins că locul lui este în rîndul luptătorilor revoluționari, se înrolează în Uniunea Tineretului Comunist, remarcîndu-se prin hotărîrea și abnegația cu care își îndeplinește sarcinile. Cu dîrzenie și curaj el participă la toate acțiunile de luptă întreprinse de muncitorii din cadrul Direcției porturilor maritime.în anii cînd creștea pericolul fascismului, iar Partidul Comunist, clasa muncitoare și celelalte forțe democratice și .patriotice din țară se ridicau tot mai hotărît împotriva acestuia, lui Filimon Sîrbu i s-au încredințat diferite sarcini în cadrul mișcării antifasciste. De la începutul lunii octombrie 1936 el activează în Comitetul de apărare și ajutorare a deținuților politici și antifasciști din România, secția Constanța, unde desfășoară cu energie, alături de membrii de partid, de diferiți militanți demo- crați, o susținută activitate în rîn- durile populației muncitorești din localitate, pentru demascarea pericolului fascismului.în cadrul adunărilor și manifestărilor cultural-politice inițiate de comuniști, de grupurile democratice antifasciste în sala „Dacia“ din Constanța, Filimon Sîrbu lua cu regularitate cuvîntul; el vorbea participanților despre cauzele situației grele în care trăiau muncitorii, despre suferințele militan- țilo.r revoluționari închiși, despre țelurile antipopulare și antinaționale ale fascismului, despre primejdia războiului.Pentru activitatea sa revoluționară și patriotică, Filimon Sîrbu. împreună cu alți luptători antifasciști, este arestat la 21 octombrie 1936. în timpul procesului intentat celor 56 de militanți constănțeni, el demnă și dîrză. Fiind întrebat „ce înțelege prin fascism", _______Sîrbu răspunde : „Dictatură, încătușarea libertăților, tendință războinică". Datorită intransigenței
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Constantin DUICA

CRISANA balneo

/VO/ SERVICII
DE SPECIALITATE
LA POLICLINICI

Al. PLAIEȘU

\ sau în alte 
la care iau 

400—600

apelor ter- 
aici pare a 
rol de prim 
tămăduirea 

rol

De la Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale aflăm că în mai multe centre urbane și muncitorești a fost extinsă posibilitatea tratamentului balneo-fizioterapic. La policlinica de adulți din Bacău, la Timișoara și Eforie Nord au fost create noi servicii de specialitate, dotate cu aparate moderne, care permit efectuarea unui număr de 800—900 de tratamente balneo-fizioterapice zilnice în fiecare unitate.La Timișoara a fost creat un staționar. în acest oraș a fost descoperită o sursă de ape termominerale, la o adîncime de 1100 metri, care are un debit de circa 90 vagoane pe zi.în semestrul următor vor intra în funcțiune și alte ^servicii de balneo-fizioterapie la Reșița, Botoșani, _ Drăgă- șani, în stațiunile Borsec, Sovata și alte localități. Toate aceste noi unități au și fost dotate cu aparate de hidro- terapie și electroterapie.

Pitorescul locurilor 
și valoarea terapeu
tică a stațiunilor 
balneare au făcut ca 
regiunea Crișana să 
se bucure de o atrac- 
tivitate deosebită. 
Faima băilor Felix a 
trecut de mult hota
rele țarii. Radioacti
vitatea 
male de 
avea un 
rang în 
reumatismului, 
limitat doar de capa
citatea redusă față 
de cereri a stațiunii. 
Cu cîteva zile în 
urmă a fost dat în 
exploatare un pavi
lion cu 80 de locuri 
în camere cu cîte 
două paturi. Ca și în 
alți ani stațiunea este 
foarte solicitată. Pînă 
și locurile din sătule
țul turistic al stațiu
nii, un fel de cam
ping alcătuit din co
chete căsuțe de lemn 
de tipul celor de pe 
litoral, sînt ocupate 
pînă la ultimul.

■ Și în celelalte sta
țiuni din regiune — 
Stîna din Vale, loc 
excelent de odihnă, 
situat într-un încîn- 
tător decor ■ natural, 
la fel ca și Moneasa

și Ținea — există o 
mare afluență de vi
zitatori.

în Munții Apuseni, 
care domină regiu
nea. sînt amenajate 
puncte turistice, prin
tre care amintim pe 
cele de la Vadul Cri- 
șului, Meziad, Podi
șul, Pădurea Neagră, 
Căsoaia. Chiar și în 
Oradea, pe malul 
Crișului, s-au ame
najat ștranduri cu 
apă termală, desco
perită în urma unui 
foraj făcut cu doi ani 
în urmă. Ștranduri 
de agrement cu apă 
termală există și 
la băile Felix — 
unul funcționează tot 
timpul anului — și la 
băile „1 Mai". Se 
pare că natura a în
zestrat ținutul cu un 
inepuizabil rezervor 
de apă caldă in a- 
dîncuri, a cărei valo
rificare este abia la 
început.

Numeroși orădeni și locuitori ai altor 
localități din regiune 
au îndrăgit turismul.. 
Agenția locală a 
O.N.T. organizează la 
fiecare sfîrșit de săp- 
tămînă excursii în 
locurile pitorești ale

Crișanei 
regiuni, 
parte 400—600 de 
persoane. Activitatea 
agenției este într-o 
oarecare măsură stân
jenită de numărul 
redus de autocare 
proprii, iar satisfac
țiile oferite de vizita
rea obiectivelor tu
ristice nu sînt com
pletate peste tot (a- 
dică și la Meziad, 
Căsoaia, Vadul Cri- 
șului) de o bună de
servire a turiștilor. 
Pare nefiresc ca toa
te produsele alimen
tare necesare în sta
țiuni și la cabane să 
fie aduse tocmai de 
la centrul regional.

Oradea este, în- 
tr-un fel, principala 
poartă de intrare a 
turiștilor care vin din 
țările vest-europene 
și nordice, din Polo
nia, Cehoslovacia. 
Ungaria. Tot mai 
mulți vin cu autotu
rismele și autocarele. 
O.N.T. s-a îngrijit de 
crearea unor posibi
lități de cazare și în 
afara hotelurilor e- 
xistente. T.A.P.L. a 
organizat un cam
ping cu corturi, bu
fet, dușuri în vecină
tatea băilor „1 Mai".

Este bine cunoscut 
rolul reclamei în sfe
ra deservirii. Cine să 
facă reclama servi
ciilor pe care le ofe
ră turiștilor O.N.T., 
T.A.P.L., cooperația ? 
Aici încă nu s-a pre
cizat nici pînă acum 
cui revine această 
răspundere. De aceea 
turistului care so
sește în Oradea nu-i 
atrage atenția nici 
un fel de reclamă 
prin care să i se facă 
cunoscut că la Piatra 
Craiului, de pildă, îi 
stă la dispoziție un 
restaurant bine apro
vizionat sau că la O- 
radea sînt monu
mente interesante de 
vizitat sau magazine 
unde se pot cumpăra 
articole de artizanat.

Desigur, față de 
numeroasele satisfac
ții pe care turistul 
le are vizitînd minu
natele meleaguri ale 
Crișanei, acestea sînt 
neajunsuri mărunte. 
Dar ele trebuie înlă
turate pentru ca tu
ristul din țară sau 
din străinătate să se 
simtă cît mai bine, 
să fie dornic de a mai 
reveni.

turistică

în loc de ilustrată de la băile FelixFoto : Agerpres
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DOBROGEA

Recoltatul griului la cooperativa agricolă din comuna Furculești, raionul Alexandria, re 
giunea București

RECOLTAREA CEREALELOR

în raioanele

Botoșani

și Dorohoi

în multe unități agricole cq- operatiste din raioanele Botoșani și Dorohoi s-a trecut la seceriș. La Verești, pe dreapta Șiretului, sute de cooperatori au luat cu asalt lanurile cu grîne pîrguite. în scurt timp, ei au strîns în clăi tot orzul, precum și grîul de pe mai bine de 100 ha din cele 500 ha cultivate. Membrii brigăzii conduse de Mihai Dă- riilă au strîns grîul de pe 50 la sută din suprafața care se recoltează cu mijloacele cooperativei agricole.Cooperativa agricolă Ră- useni din raionul Botoșani este o altă unitate care se prezintă cu rezultate bune. După cum ne spunea ing. Ion Deac s-a recoltat mai mult de 50 la sută din suprafață. De pe circa 600 ha recolta este strînsă. Se lucrează în ritm intens și cu combinele și cu secerile. Duminică, 9 combine au lucrat continuu în lanurile aurii. La volanul tractoarelor se aflau mecanizatori pricepuți, harnici, exigenți, ca Dumitru Apodăresei, Mihai Irofti și Emil Lungu.Ing. Aurel Țugui, de la cooperativa agricolă Dorohoi, ne relata că la ei majoritatea grîului urmează să fie recoltat cu combinele. Tot cu combinele a fost recoltat și orzul, rezultînd o producție medie bună. Paiele au fost imediat balotate și transportate la locul de depozitare. Acum, în locul lanului cu orz șe întind arături proaspete.Dar nu peste tot se lucrează cu același avînt. Cu toate că au fost făcute pregătiri intense în scopul bunei desfășurări a campaniei de recoltare și treieriș, trebuie spus că ritmul de lucru nu poate fi considerat mulțumitor. Pînă în seara zilei de 17 iulie, în raionul Botoșani a fost strînsă recolta de grîu- secară de pe numai 22,1 la sută din suprafață. în raionul Dorohoi procentajul la recoltat a atins doar 4,6 la sută. Cu anevoie se trece la transportul recoltei de pe cîmp și la treieriș. De pe acum s-a creat un mare decalaj între seceriș și treieriș. Din cele a- proape 7 000 ha de pe care s-au secerat păioasele în cooperativele agricole din raionul Botoșani, abia 263 ha sînt raportate la capitolul „treieriș", adică 4,6 la sută. Există încă deficiențe la unele brigăzi de tractoare. In una din zilele trecute un număr de 37 de combine au stat defecte în raza de activitate a S.M.T.- urilor Darabani, Dorohoi și Bucecea. Numai la brigada de tractoare nr. 7 de la S.M.T. Darabani se aflau demontate două combine.în multe locuri^ și organizarea muncii lasă de dorit. La cooperativa din Rînghi- lești-Botoșani, ceea ce șe stabilește seara, a doua zi,. în bună parte, se dă uitării. în una din diminețile trecute, doar tractoristul se afla pe arie. Unde era echipa de deservire a batozei? Brigadierii Constantin Dascălu și Mihai Bălan nu luaseră măsuri de mobilizare la lucru a compo- nenților echipei. Se înțelege că aici a lipsit și controlul din partea consiliului de conducere.Acestea sînt doar cîteva aspecte din multe altele _care se pot întîlni raioane acum campaniei. Se eforturi pentru imediată, a neregulilor ce au apărut. în raioanele Botoșani și Dorohoi, .cu pondere ridicată privind cultura grîului în cadrul regiunii Suceava, sînt condiții și posibilități suficiente pentfu ca ritmul lucrărilor din actuala campanie de recoltare să fie mult îmbunătățit.

în cele două la începutul cer depuse înlăturarea

Dumitru TURTĂ

9

START BUN, DAR

se- 
fost 

în 
fre-

o ac-
Aici, 

termi- 
orzu- 
sece-

tați pentru sporirea vi
tezei la recoltatul griu
lui — ne-a spus ing. 
luliu Mircea, președin
tele consiliului agricol 
raional. Ne străduim 
ca toate combinele să 
fie folosite la maxi
mum, să funcționeze 
fără înt?erupere”.

Dar în acest raion 
unele mijloace mecani
zate nu sînf bine folo
site.

Grîul a ajuns în pîrgă 
la cooperativa din Cuci. 
Dar aici combinele nu 
lucrează cum trebuie. 
Tov. Mihai Huba, ingi
nerul cooperativei, ne-a 
spus că o combină din 
cele 5 repartizate aici a 
fost dirijată în altă 
parte și astfel recolta
tul se va prelungi. Nu
mai că nici combinele

care stau la dispoziția 
cooperativei agricole 
nu sînt folosite la în
treaga lor capacitate. 
Pentru 2 din ele con
ducerea cooperativei 
nu a asigurat însoțitori 
și ca atare nu au pu
tut lucra.

Startul recoltării griu
lui a început în 
multe raioane, 
așa după cum se 
stată, cu multe 
cultăți. Se impune 
tractoarele, combinele, 
atelajele să fie folo
site mai bine. Viteza 
zilnică de lucru tre
buie sporită pentru a 
preveni orice pierderi 
de recoltă.

IN REGIUNEA

Pe 97 la sută 
din suprafață

CONSTANȚA (coresp. 
„Scînteii"). — In Dobrogea se 
recoltează ultimele suprafețe 
cu grîu. Gospodăriile de stat 
din cele trei trusturi ale re
giunii au raportat cu cîteva 
zile în urmă terminarea a- 
cestei importante lucrări. De 
pe întreaga suprafață griul a 
fost recoltat cu ajutorul com
binelor și în cooperativele a- 
gricole din raioanele Negru 
Vodă și Medgidia, precum și 
în cele care aparțin de orașul 
Constanța. Pînă în prezent, 
unitățile agricole din regiunea 
Dobrogea au strîns griul de 
pe mai bine de 300 000 ha, 
adică de pe 97 sută din
suprafața totală.

în multe cooperati
ve agricole din raioa
nele Tg. Mureș, Lu
duș și Tîrnăveni, sece
rișul se desfășoară din 
plin, cu toate forțele. 
In cea mai mare par
te a unităților vizitate 
am întîlnit preocupa
rea pentru buna orga
nizare a muncii, mobi
lizarea tuturor forțelor 
pentru efectuarea la 
timp a secerișului și 
treierișului, selecționa
rea și condiționarea 
semințelor și pregăti
rea recoltei viitoare, 
în aceste raioane, 
cerișul orzului a 
terminat aproape 
întregime și s-a
cut la recoltatul griu
lui.

în comuna Vărgata, 
raionul Tg. Mureș, am 
întîlnit pe cîmp 
fivitafe intensă, 
imediat după 
narea recoltării 
lui s-a trecut la
rișul griului. Au fost 
făcute din timp toate 
pregătirile. în funcție 
de natura terenului și 
starea culturii din fie
care parcelă s-a stabi
lit care suprafețe vor 
fi recoltate cu com
binele și care manual. 
Pentru cele 4 combi
ne au fost procurate 
din timp peste 1 000 
de saci. Magaziile, cu 
o capacitate de 110 
vagoane, sînt curățate 
și dezinfectate, iar un 
selector de mare ca
pacitate a și început 
să lucreze la condițio
narea semințelor.

în plină 
l-am găsit 
operatorii din Luduș. 
Aici, recoltatul griului 
a fost terminat pe o 
suprafață de peste 200 
de ha.

„In raionul Luduș, 
în special în unitățile 
din Valea Mureșului, 
avem multe posibili-

activiiafe 
și pe co-

(Urinare din pag. I)Tot de calitate tine și prezentarea unui produs, felul în care este etichetat, ambalat. Mai sînt însă cazuri cînd articole lucrate cu grijă ajung degradate în magazine din cauza ambalajelor și a mijloacelor de transport necorespunzătoare.în ce privește prezentarea confecțiilor, un rol important revine și lucrătorilor din comerț. Depinde de priceperea și spiritul gospodăresc al șefilor de unități, al celor care se ocupă de îndrumarea lor, ca cetățeanul intrat. într-un magazin de confecții să găsească totdeauna haina potrivită, pe măsura și gustul său. Cu toate realizările obținute în domeniul deservirii cu articole de îmbrăcăminte mai sînt încă neajunsuri care au ca urmare punerea pe drumuri a cumpărătorilor. Cu prilejul unui studiu recent s-a constatat că numărul magazinelor specializate în desfacerea confecțiilor este redus și că suprafața medie a magazinelor este mică, nu permite expunerea unui sortiment complet de modele și mărimi. A- semenea situații s-au semnalat în mod deosebit în. regiunile Dobrogea, Maramureș și Ploiești. Cu prilejul acestui studiu s-a constatat că unități comerciale situate arterele principale ale orașelor altă destinație, cum este cazul rașului Craiova, iar articolele îmbrăcăminte sînt înghesuite unități mici, necorespunzătoare.Nu întotdeauna însă dezasorta- rea, expunerea neatrăgătoare a mărfii) deservirea greoaie a cumpărătorilor se datoresc suprafeței mici a magazinului. Se mai în- tîmplă uneori ca aprovizionarea să fie rodul întîmplării și nu al studiului. cererii; în regiunea Banat, de exemplu, unele mărimi ale aceluiași model au fost, trimise, în exclusivitate, la Caransebeș, iar restul de mărimi, tot în exclusivitate, la Reșița. Mai sînt. magazine care țin confecțiile departe de ochiul cumpărătorului. Lipsuri serioase s-au semnalat și în ce privește organizarea magazinelor care vînd confecții la proba a Il-a,

pe au o- de în

Discutarea cauzelor acestor deficiențe a permis elaborarea de către cele două ministere — M.I.U. și M.C.I. — a unor planuri de măsuri privind îmbunătățirea aprovizionării populației cu confecții frumoase, moderne și ieftine. în pla- . nurile de măsuri transmise întreprinde ’or industriale și organizațiilor comerciale se prevede: îmbunătățirea muncii de creație care să asigure o diversificare corespunzătoare a sortimentului fondului de marfă ; sporirea eforturilor menite să ducă la ridicarea nivelului calitativ al produselor ; organizarea, în mai bune condiții, a studiului cererii populației pentru a da o orientare justă producției ; perfecționarea vehiculării, păstrării și desfacerii confecțiilor.Lucrătorilor din industrie și comerț li se vor asigura mijloace cît mai bune • de informare cu privire la ceea ce este nou pe plan mondial prin contracte cu casele de modă din străinătate, abonamente la publicații de specialitate, participarea la congrese internaționale de modă, achiziționarea de mostre etc. Se studiază oportunitatea înființării, pe lîngă Ministerul Industriei Ușoare, a unui Institut de creație și modă care să centralizeze preocupările pe linia creării de noi articole și sortimente, în scopul îmbunătățirii modului de confecționare a articolelor de îmbrăcăminte se va continua aplicarea concluziilor măsurătorilor antropometrice efectuate în cursul anului 1965, care va deveni metodă permanentă de lucru. Acest studiu a demonstrat existența unei variații mari de conformații fizice. Ca o primă consecință, numărul variantelor (măsuri, talii, grosimi) a trecut de la 32 la 84 de variante la confecțiile pentru femei și de la 40 la 86 variante la confecțiile pentru bărbați. Se preconizează verificarea și revizuirea tehnologiilor actuale în fiecare întreprindere, stabilindu-se sistemul de lucru cel mai adecvat, în funcție de sortiment, serie, dotație și spațiu industrial. în relațiile cu beneficiarii se vor stabili grafice de contractare care să permită pregătirea din timp a documentației

0 FATALITATE?
La recenta Plenară a C.C. al P.C.R., tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU a subliniat: „problema creșterii rentabilității întreprin
derilor, asigurarea unor beneficii mari la toate produsele trebuie 
să stea în centrul preocupărilor ministerelor, ale conducerilor 
tuturor întreprinderilor". In lumina acestei indicații, reducerea prețului de cost, a pierderilor materiale și bănești, sporirea rentabilității se înscriu ca o sarcină primordială a fiecărei unități industriale și trebuie să guverneze activitatea productivă a oricărei întreprinderi. Ce concluzii se desprind în acest sens, căror cauze se datoresc pierderile care se mai constată în unele fabrici și uzine? Redăm, pe scurt, în rîndurile de față, răspunsul unui director de sucursală regională a Băncii Naționale.Privită în ansamblul ei, activitatea unităților industriale din regiunea Oltenia, îndreptată spre asigurarea la timp a producției cu cantitățile necesare de materii prime și materiale, diminuarea stocurilor supranormative și evitarea pierderilor, s-a îmbunătățit. A- ceasta demonstrează că majoritatea conducerilor de întreprinderi — mai ales cele constructoare de mașini — și-au intensificat eforturile în vederea gospodăririi cu eficiență sporită a fondurilor materiale și bănești.Efectele acestui proces general de creștere a gradului de economicitate a producției, de obținere a unei rentabilități mereu mai ridicate, prin reducerea sistematică a prețului de cost, sînt însă uneori diminuate, ce e drept, nu pentru mult timp, de anumite neglijente. Ele unor conduceri < ci și unor foruri apar situații cînd ții generale remit re de semnată în îndeplinirea planului de producție. De pildă, uzina „7 Noiembrie" Craiova a primit de Ia organul ei tutelar multe repartiții de laminate necesare producției trimestrului II 1966 abia la sfîrșitul primei decade a lunii mai. Uzina nu putea să-și pericliteze realizarea sarcinilor de producție și s-a aprovizionat pe cont propriu cu materialele care-i trebuiau. Deși cunoștea acest lucru, direcția generală de resort nu a luat măsuri să diminueze repartițiile de prisos întreprinderii, și aceasta, în cele din urmă, s-a trezit cu stocuri supranormative. Evident, cu un plus de atenție, aceste imobilizări de materiale puteau fi evitate.In unele întreprinderi din regiunea noastră s-au mai înregistrat stocuri supranormative din cauza modificărilor planului. O asemenea practică a unor foruri de resort din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini pune la îndoială asigurările date de minister că s-au luat măsuri de stabilitate a sarcinilor de producție ale unor întreprinderi.

se datoresc nu numai de întreprinderi, tutelare. Mai unele direc- cu întîrzie- repartițiile pondere în-întreprinderilor materiale cu

i

aprovizionăriitehnologice și a tehnico-materiale. Se vor organiza cursuri de specializare și de ridicare a calificării muncitorilor din fabricile de confecții. Apreciem că introducerea „talonului de calitate", care să însoțească produsul, va întări răspunderea personală a fiecărui muncitor.Concomitent cu măsurile de scurtare a drumului confecțiilor de la producător la consumator, prin dezvoltarea relațiilor directe fabrică-raagazin și a livrărilor prin tranzit, se va trece la organizarea de magazine proprii ale fabricilor producătoare de confecții. Prin intermediul lor se va realiza o mai bună cunoaștere a preferințelor de consum și a orientării cererii în formare, sondarea la vînzare a mărfurilor nerealizate încă în producția de serie și — ceea ce este deosebit de impor- tant^ — fabricile vor fi stimulate în lărgirea sortimentelor și îmbunătățirea calității confecțiilor. Recent, Ministerul Comerțului Interior a inițiat o nouă formă de organizare a comerțului de îmbrăcăminte. Este vorba de concentrarea în aceeași mînă a sarcinilor de aprovizionare și desfacere. S-a hotărît organizarea, în mod experimental, în Capitală, începînd cu 1 iulie a.c., a unei întreprinderi pentru toate problemele comerțului cu confecții, de la contractul cu fabricile furnizoare pînă la organizarea desfacerilor în magazine. Aplicarea unei asemenea metode va determina sporirea responsabilității în angajarea fondului de marfă, îmbunătățirea muncii de informare a cumpărătorilor, organizarea în mai bune condiții a studierii cererii, care, în final, vor duce la o mai bună aprovizionare cu confecții a populației.în ce privește transportul confecțiilor, concomitent cu dezvoltarea _ relațiilor directe dintre producători și magazin, se vor stabili produsele ce urmează a fi livrate pe umerașe, se vor studia, în continuare, posibilitățile de asigurare a unor mijloace de transport a- decvate.fecțiilor necorespunzătoare, se va întări răspunderea comisiilor de

recepție, a gestionarilor și vînză- torilor, care au posibilitatea examinării, bucată cu bucată, a mărfii primite.Direcțiilor comerciale și conducătorilor de întreprinderi și organizații comerciale, cu sprijinul comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale, le revine sarcina de a analiza, în spiritul indicațiilor date de M.C.I., situația actuală a rețelei comerciale locale de unități specializate în vînzarea confecțiilor și de a trece la întocmirea unui plan de dezvoltare a acesteia, care să cuprindă alocarea de spații mari pe principalele artere comerciale, modernizarea spațiilor actuale, crearea de unități specializate pentru adolescenți și confecții semifinite. Trebuie să se facă intervențiile necesare pentru readucerea în circuitul comercial a tuturor spațiilor de pe arterele principale, ale localurilor care, în prezent, au altă destinație. O atenție deosebită se va acorda unităților comerciale, atît. celor din veriga comerțului cu ridicata, cît și celor de vînzare cu amănuntul, pentru ca confecțiile să-și păstreze calitatea pe care o au la sfîrșitul procesului tehnologic. Utilizarea judicioasă a spațiilor de depozitare și desfacere, expunerea confecțiilor pe mărimi, o mai bună organizare vor contribui în mod eficient la ridicarea nivelului de deservire. Totodată, paralel cu recrutarea de noi cadre de lucrători, este necesară ridicarea calificării cadrelor existente și asigurarea stabilității lor la locul de muncă.Cunoașterea cererii de mărfuri este poate cea mai importantă din șirul de sarcini legate de satisfacerea nevoilor de consum ale populației. Pentru ca această preocupare să capete un caracter permanent, să se întemeieze pe baze științifice și să influențeze direct comenzile către industrie, se vede crearea unui institut de cetări comerciale.Măsurile luate atît pe linia producției. cît și pe aceea a desfacerii confecțiilor vor avea, desigur, ca efect. îmbunătățirea deservirii populației cu aceste articole, din ce în ce mai cerute de către cumpărători.

pre- cer-
Pentru a bara calea con-

exemplu. Uzina mecanică Tr. Severin a fost aprovizionată, înce- pînd cu sfîrșitul anului trecut, cu unele materiale necesare fabricației vagoanelor-cisternă, prevăzute în planul ei de producție. între timp, acest produs a fost scos din sarcina uzinei și trecut în planul Uzinei de vagoane Arad. Nu comentez această rocadă de sarcini, probabil că ministerul a avut toate motivele s-o facă. Dar, mă întreb : care este rațiunea faptului că materialele pentru fabricația acestor vagoane au fost dirijate tot la Tr. Severin, iar nu spre u- zina din Arad ? Cine trebuie să suporte consecințele acestui mod neglijent de dirijare a materiilor prime și materialelor, precum și cheltuielile suplimentare de transport ?Ar fi inexact dacă am afirma că formarea stocurilor supranorma- tive, cu toate consecințele ce decurg de aici, s-ar datora numai unei lipse de atenție din partea forurilor de resort. Ele își au izvorul chiar în unele întreprinderi forestiere. De obicei. în aceste unități stocurile supranormative sînt determinate de faptul că se trece prea ușor asupra aprecierii necesarului de materiale. Nu se iau în calcul nevoile producției, consumurile specifice, stocurile existente. Și în acest caz, imediat după lansarea repartițiilor, întreprinderile încep să renunțe la anumite comenzi făcute anterior. Nu toate formulează aceste renunțări în timpul optim; nemaiputînd fi luate în considerație de organele în drept, renunțările devin tardive și ele se transformă în surse de stocuri supranormative.Cu toate că intenționam să nu mai amintesc de forurile de resort, totuși în cazul renunțărilor mă văd silit să comentez ce s-a întîmplat cu I.C.I.L.-Craiova, poate singurul exemplu de acest gen. Dorind să nu mai aibă deloc stocuri supranormative, această întreprindere a renunțat la timp la unele materiale, ca sodă calcinată, motorină, curele trapezoidale, vopseluri, uleiuri. Era de așteptat că forul tutelar va da imediat curs cererilor formulate de conducerea acestei întreprinderi. Fapt este că nu s-au urgentat lucrurile. Direcția generală de resort din Ministerul Industriei Alimentare a tărăgănat solutionarea renunțărilor și stocurile supranormative nu au mai putut fi preîntîm- pinate.O ultimă problemă. în mod nejustificat, anumite întreprinderi continuă să aibă de ani de zile stocuri inutilizabile de materiale și, în special, piese de schimb. Nu s-ar putea spune că nu se cunosc aceste supranormative. Dimpotrivă, toți factorii — și din aceste întreprinderi și din ministere — le cunosc, dar nu se decid să le lichideze. Așa este situația cu Trustul minier Oltenia care deține, din 1964, la exploatarea minieră Rovi- nari, importante cantități de cablu pentru funicular, lanț industrial ancoră pentru dragline pășitoare, aduse aici din 1960, diferite tipuri de rulmenți și piese de schimb pentru excavatoare, tractoare și motoare. Cu toate că a trecut o perioadă îndelungată, materialelor enumerate nu li s-a găsit pînă în prezent nici o utilizare. Cît timp va trebui să se mai scurgă pînă cînd trustul și organul său tutelar vor lua hotărîrea să renunțe la a- ceste supranormative generatoare de pierderi ?Vreau să-mi spun părerea și a- supra reglementărilor în vigoare. Consider că unele din aceste reglementări sînt extrem de rigide în definirea stocurilor supranormative. Cum e și firesc, anumite materiale nu se pot consuma imediat în producție. Dar ele, în două-trei luni tot se consumă. în acest caz, și pe baza asigurării conducerilor de întreprinderi, nu s-ar putea permite stocarea materialelor, fără a fi trecute la supranormative ? Eu cred că da. Iată de ce propun ca pentru stocurile socotite acum supranormative. care se vor consuma intr-un termen de maximum 6 luni, să se permită acoperirea lor cu surse normate, evitîndu-se împrumuturile restante, purtătoare de greutăți financiare și dobînzi penalizatoare. în sprijinul propunerii aduc și faptul că, pentru întreprinderile din regiunea noastră, bazele de aprovizionare se găsesc la distanțe prea mari și nu dețin stocuri tampon la un nivel și în sortimentele care să poată satisface operativ nevoile unităților, atunci cînd furnizorii nu-și respectă obligațiile contractuale.
Mîrcea POPA
directorul sucursalei Oltenia 
a Băncii Naționale

Revăzută șl îmbunătățită, în Editura Științifică s-a publicat ediția a treia a volumului 
„Prețul de cost în industrie" de Luca Năstase. In lucrare se dezbat, printre altele, categoria economică preț de cost, structura lui, calculația prețului de cost, posibilitatea de reducere a acestuia, modalitățile de planificare și darea de seamă asupra îndeplinirii planului prețului de cost. Volumul e util unui larg cerc de specialiști din întreprinderi, organe economice și studenților din învățămîntul economic.

Folosirea rațională a pă- mîntului preocupă în măsură din ce în ce mai mare pe specialiștii din agricultură. De un mare ajutor în această privință le este lucrarea „Apre
cierea economică a terenuri
lor agricole”, care scoate în evidență avantajele acestei metode de apreciere. Acest lucru prezintă o mare însemnătate deoarece există o serie de corelații între calitățile pămîn- tului, complexul de factori naturali care acționează asupra lui și rezultatele economice obținute. Specialiștii vor găsi aici o metodă de apreciere economică a terenurilor agricole, care le poate fi folositoare.

Tradusă din limba engleză, lucrarea . „Microelectronica" de ing. Edward Keonjian, tratează practic, ușor de înțeles și unitar, întregul domeniu al microelectronicii. Pornind de la elementele fundamentale necesare proiectării și folosirii circuitelor microelectronice și a echipamentelor, volumul pune la îndemîna specialiștilor ultimele definiții, clasificări și criterii principale din acest domeniu nou al științei, precum și numeroase informații asupra utilizării circuitelor elecironice microminiatu- rale, asupra părților componente și tehnicii integrării a- cestora.
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celor mal ale științei

talente, în trecut, ne- au apărut primele a- nu știa încă de exis- singur talent în ma- Cel mult acesta pă-

de prof. univ. B. CAZACU 
membru corespondent al Academiei

In ultimii ani s-au născut numeroase profesii noi. necunoscute economiei noastre de acum 20—30 de ani și, deci, și bănuite. Cînd vioane nimeni tența vreunui terie de zbor, rea apanajul păsărilor. Azi descoperim talentul de a zbura pe avioane supersonice sau în cosmonave, Marx arăta că fiecare epocă și-a cerut talentele și astfel le-a creat. Fără a exclude faptul că multe din elementele talentului — urechea pentru muzică, agilitatea și structura atletică pentru dans sau sport, unele calități ale echilibrului pentru cosmonautică și poate chiar sensibilitatea cu caracter mai complex— sînt asigurate prin construcția biologică, nu putem totuși să nu observăm că la omul normal dezvoltat, antrenamentul are un rol imens în succesul obținut într-o a- numită profesie. Așa, de pildă, s-a constatat că un muncitor care lucrează în industria de coloranti poate distinge peste 200 de nuanțe ale aceleiași culori, în timp ce un om obișnuit abia distinge cîteva. Se știe, de asemenea, că în familiile unde meșteșugul se moștenește din tată în fiu, feciorii care au cunoscut încă de mici meseria tatălui și bunicului, de regulă îndrăgostiți de profesia lor — au primit de la înaintași nu numai cunoștințele ci și pasiunea profesională. Se cunosc asemenea familii de mineri, medici, profesori, strungari, bijutieri, croitori etc. ca să nu mai vorbim de agricultori pricepuți în altoirea plantelor, în tainele stăpînirii și transformării naturii.Dar, deși nu știm exact cît este înnăscut și cît e însușit un talent, așa cum știm cît e uscat și apă pe pămînt, totuși nu e greu să facem cîteva ipoteze. Dacă am întocmi inventarul tuturor profesiunilor îndeplinite de oameni pînă azi ar trebui să conchidem că biologia umană este extrem de generoasă. Pe aceeași bază biologică (recunoscută de specialiști ca identică în esență pentru toți oamenii) s-au dezvoltat atît de numeroase talente îneît se poate considera că datul biologic reprezintă o condiție elementară pentru a se construi talentele prin învățări ulterioare, calitatea esențială a acestui dat părînd să fie extraordinara sa plasticitate. Este ipoteza spre . care înclină azi tot mai mulți specialiști. In favoarea ei sînt suficient multe argumente.

Prezența sensibilității cromatice sau muzicale poate să nu însemne nimic dacă nu au fost exercitate. Gustul pentru muzică, pentru citit, pentru frumos se învață în mare măsură. Unele observații făcute în școală ne arată că acei copii care nu au beneficiat de nici un fel de
sulul cît mai deplin al copiilor !n- cepînd cu vîrstele iniei la diferitele compartimente ale activității umane, de la tehnică pînă la muzică și pictură.Numai ajutînd copiii să vină în contact cu toate acestea se vor descoperi înclinațiile reale într-o di-

comun de acțiune care să aibă în vedere acest obiectiv precis. Cultivarea talentelor, descoperirea elementelor valoroase și urmărirea lor consecventă pentru a nu se pierde pe drum, ocrotirea și stimularea lor, iată un domeniu în care abia de acum înainte pedagogii și psiho-
SINAIA, IULIE-AUGUST 1966

Valenfina RADU
cercetător principal la Institutul de psihologie

cultură muzicală, deși au ureche bună și își dau silința să învețe, lasă impresia unei stîngăcii pe care colegii lor mai familiarizați cu muzica nu o prezintă. S-a constatat de asemenea că acei copii care nu sînt deprinși să-și stăpînească mișcările, să se comporte disciplinat dau rezultate mai slabe la unele probe intelectuale. Sau, în cazul forțării antrenamentului într-un domeniu, fără a se reuși trezirea acelor vibrații interioare ale copilului caro să exprime acordul său firesc cu domeniul ales de părinți, de obicei, apar fenomene de oboseală prematură și un sentiment de nefericire.Aceste date și multe altele ceeași categorie probează că namentul într-o direcție în tînărul dovedește aptitudini contribuie la dezvoltarea nioasă, la descoperirea lor individuale cele mai Acest fapt fiind extrem tant pentru a se forma și pentru o afirmare profesională cît mai valoroasă se pune în mod evident chestiunea asigurării acce-

recțle sau alta, reallzîndu-se astfel și condițiile necesare pentru viitoarea selectare a oamenilor potriviți la locul potrivit. Dezvoltarea talentelor și priceperilor impune orientarea elevilor, încă de mici, spre o profesie sau alta. Aici școala trebuie să-și aibă influența ei bine gîndită și organizată — și se cere trecerea într-un ritm mai accelerat și fără prejudecăți la acest pas, chiar dacă implică eforturi mai mari de documentare. Urgența unor măsuri legate de realizarea în practică a unei orientări profesionale concepută în mod științific este dictată de dificultatea potrivirii spontane a perspectivei individuale perspectivele sociale.Propunerile judicioase făcute cadrele didactice privind rolul ar trebui să revină activității cercuri, în școli cred că se cuvin completate cu o viziune care să cuprindă și vîrstele mai mici de 7 ani. Radioul, televiziunea, revistele pentru copii ,industria de jucării, căminele culturale etc. pot fi de ajutor dacă se elaborează un program

logii sînt chemați să-și arate propriile priceperi și talente, dar mai ales competenta și responsabilitatea. Pe această linie se simte imperios și nevoia unei propagande științifice a profesiilor care să facă cunoscută diversitatea și frumusețea meseriilor, adaptată desigur la posibilitățile de înțelegere ale copiilor de diferite vîrste. Ar fi un sprijin prețios, indispensabil în gama mijloacelor de dezvoltare a intereselor profesionale ale tineretului.

La 25 iulie se vor deschide la Sinaia tradiționalele cursuri de vară și colocvii științifice de limba, literatura, istoria și arta poporului român, la care vor participa numeroși profesori, cercetători și studenți de peste hotare. Organizate sub auspiciile Universității din București, în- cepînd din anul 1960, aceste cursuri și-au dobîndit consacrarea peste hotarele țării. Ele se înscriu printre manifestările internaționale de prestigiu, menite să contribuie la introducerea în circuitul valorilor culturii universale a semnificative aspecte și culturii românești.Reuniunea științifică de la Sinaia consemnează în programul ei, în fiecare an, elemente inedite șl atrage mereu alți participanțl, dornici de a cunoaște, la fața locului, progresele înfăptuite în ultimii ani

din a- antre- care reale armo-luicapacități- puternlce. de impor- talente ca

(TJrmare din pag. I)Un șir de rezultate rodnice obținute în acest an în domeniul cercetării științifice fundamentale și aplicative au adus contribuții de seamă la soluționarea unor probleme ale dezvoltării diverselor ramuri ale fel, s-au mentale practice trială a zarea de amortizoare pentru auto- t camioanele românești. Alte cercetări asupra hidrodinamicii fenomenelor de cavitație au găsit aplicații la construirea turbinelor produse în țară. în același timp, investigațiile din domeniul fizicii s-au concretizat în realizarea de noi semiconductor!. în sectorul lubrificației, cercetătorii au efectuat o serie de cercetări cu largi aplicații în industria constructoare de mașini iar specialiștii de la I.F.A. au realizat printre altele un accelerator liniar de electroni. Oamenii de știință români au pus la punct în această perioadă și alte realizări, printre care trebuie notate turbina cu palete depresive, cu largi posibilități de utilizare în instalațiile de forță ale obiectivelor energetice, aparate pentru măsurarea cîmpului magnetic terestru, cromatografe în vederea cercetării gazelor, aparatură automată pentru determinări chimice etc. Importante rezultate au fost obținute și în domeniul chimiei macromoleculare (de exemplu, obținerea unui nou elastomer poliuretanic, destinat producerii unor substanțe macromoleculare cu calități deosebite), în domeniul sudurii cu jet de plasmă, în sectorul automatizării (sisteme moderne de automatizare industrială).Partidul a cultivat în conștiința intelectualității noastre sentimentul încrederii și al unei adînci răspunderi față de destinele științei românești și față de misiunea pe care o are ea de împlinit în România contemporană. Sensul superior dat muncii științifice de către partid reprezintă un motiv de legitimă mîndrie pentru oamenii de știință.Crearea Cercetării la înalta pusă creației științifice — a oferit un cadru organizatoric cuprinzător și eficient pentru coordonarea e- forturilor oamenilor de știință, a tuturor unităților de cercetare și orientarea convergentă a activității lor spre cele mai importante probleme legate de sporirea bogățiilor materiale și spirituale ale societății.Un important pas înainte pe a- ceastă linie s-a realizat prin adoptarea Programului unitar de cercetări științifice pe perioada 1966— 1970 — parte integrantă a planului cincinal — care asigură pentru prima oară unirea eforturilor, a capacităților creatoare ale tuturor celor ce lucrează în diversele domenii ale cercetării științifice în interesul progresului rapid al economiei și culturii, înfăptuindu-se astfel, la un nivel superior, o strîn-

economiei naționale. Ast- efectuat cercetări funda- cu importante aplicații privind obținerea indus- gliceiinei sintetice, reali-

Consiliului Național al Științifice — pornind de exigență stimulatoare

să legătură între știință și viața țării.Se realizează astfel condiții optime, din cele mai eficiente, potrivit necesității majore de a se dezvolta creația de a se mum potențialul ințifică originală pune din belșug tru popor, pentru odată contribuția la științei mondiale, țifice românești care s-au cu decenii variate cum ca, chimia, aportul noastre versale poporul pînul avuțiilor materiale ale unei patrii în plină înflorire, dar și deținătorul unuia dintre bunurile cele mai prețuite în lumea întreagă —• inteligența științifică. Fără îndoială că măsurile luate vor determina punerea în deplina valoare a tuturor resurselor de cercetare de care dispunem, ridicarea pe o nouă treaptă a tradițiilor glorioase ale științei românești.La avîntul cercetărilor în acest an au contribuit eforturile întreprinse de partid și de stat pentru dezvoltarea bazei materiale a cercetării științifice, pentru reînzestrarea unităților cu tehnica de investigație cea mai perfecționată, preocuparea susținută în direcția pregătirii și formării cadrelor. Pentru perioada 1966—1970 fondurile destinate științei cresc cu 44,8 la sută față de perioada 1961—1965, iar investițiile pentru cercetarea științifică prevăzute pentru această perioadă au fost suplimentate la 1923,4 milioane lei, față de 1,5 miliarde stabilite inițial.La îndeplinirea acestor sarcini ample au contribuit și contribuie, alături de celelalte unități de cer-

proprie, la maxi-științifică fructifica de gîndire ști- de înzestratul a ne aduce tot- patrimoniul Școlile de încă ramuri
care dis-nos-

știin- prestigiu, în urmă atît deimpus însînt matematica, fizi- medicina, biologia, atîtor înaintași ai științeila patrimoniul științei uni- stau mărturie faptului că român este nu numai stă-

cetare, cele 50 de institute ale A- cademiei Republicii Socialiste România, for științific de veche tradiție care depune eforturi spre a valorifica larg și multilateral talentul, vocația, spiritul inovator al cercetătorilor vîrstnici și tineri.Grija și solicitudinea deosebită pe care le manifestă conducerea de partid constituie un factor din cele mai importante .ale dezvoltării științei românești. Intîlnirile atît de frecvente ale conducătorilor de partid și de stat cu oamenii de știință se soldează de fiecare dată cu recomandări și indicații deschizătoare de perspective pentru desfășurarea activității științifice, pentru sporirea eficienței și randamentului ei. Putem constata astfel cu satisfacție că ideile desprinse din întîlnirile ținute în cursul ultimului an prind viață, sînt aplicate cu succes în practică.La recenta plenară a Consiliului Național al ' Cercetării Științifice, tovarășul Nicolae Ceausescu a 
spus: „Avem perspective bune; 
există toate condițiile ca progra
mul de cercetare științifică, parte 
integrantă a programului 
de dezvoltare a societății 
să poată ii îndeplinit cu succes. 
Ne exprimăm convingerea ~~ — 
menii de știință din patria noas
tră, alături de întregul popor, își 
vor aduce contribuția la înfăptui
rea programului elaborat de Con
gresul al IX-lea al partidului, că 
știința românească va fi la înăl
țimea cerințelor măreței opere do 
desăvîrșire a construcției socia
liste".Fără îndoială că oamenii de știință, toți cercetătorii științifici țara noastră vor răspunde cu mai mare însuflețire acestui demn al partidului, vor treaga lor pasiune și de creație, întregul lor triotic mărețelor sarcini struirii noii Românii socialiste.

general noastre,
ca oa-

din cea în- în-dărui capacitate elan pa- ale eon

Am asistat în ulfima 
stagiune la o adevă
rată „ofensivă" a lea- 
frelor din provincie. 
Un număr apreciabil 
de teatre din diferite 
regiuni ale (arii s-au 
întrecut în a demonstra 
publicului bucureșfean 
că „provincialismul" 
pierde teren, că pre
zenta unor animatori 
pricepufi și inimoși, va
lorificarea talentelor, 
calitatea repertoriului 
pot constitui pilonii 
nei vieți artistice 
tense la oricîte sute 
kilometri depărtare 
Capitală.

înscriind „Romeo 
Julieta" 
neuiui 
prins la 
trui de 
a ținut să se recoman
de de la bun început 
prin seriozitatea pro
gramului său. Din 
spectacol ne-am puiuț 
convinge că trupa dis
pune de actori înzes
trați, capabili să înfrun
te dificultățile 
giosului text 
pearian. Emil 
(Romeo) este 
dotat cu multă 
biiitafe, are 
frumoasă în s 
rismul, poezia iubirii au 
fost în interpretarea sa 
firești, 
derne. Anca Neculce- 
Maximilian a apărut ca 
o Julietă ingenuă, cu 
bogate resurse sufle
tești, de o mare dărui
re în puritatea senti
mentelor ei. Petru 
Gheorghiu — • care a 
lăsat o bună impresie 
la amintita Decadă în 
rolul comunistului Go
lea din „Surorile Boga" 
— a compus cu mij
loace sigure figura că
lugărului Lorenzo, lă- 
sîndu-ne să ghicim în 
sobra și calma înțelep
ciune a acestuia gîn- 
direa umanistă a unul 
cărturar a! Renașterii. 
Partitura lui. Mercuțio 
(și „partitură" nu e 
aci o prețiozitate de 
sfii, căci e aproape un 
rol-balet) i-a revenit lui 
Mihai Mihail ; deși ine
gal, actorul a reușit să

u- in- de de
pe afișul fur- 
recent între- 
București, Tea- 
Sfat din Galați

presfi- 
shakes- 

Hossu

șincere și rno-

unor momenje 
acea strălucire de spi
rit care face farmecul 
personajului.

Latura tragică și me- 
ditativ-filozofică a aces
tor roluri, ca și a pie
sei în întregul ei, a 
rămas însă palidă. 
Sîntem azi departe de 
viziunea romantică și 
chiar romanțioasă care 
a însoțit vreme înde
lungată reprezentarea 
acestei piese. La o lec
tură atentă, observăm, 
că nu avem în față o 
dramă predominant li
rică, ci o severă tra
gedie a discordiei. De 
altfel, regizorul Gh. 
Jora arată în program 
că a dorit să înfăți
șeze dragostea „ca un 
triumf al libertății" 
împotriva „spiritului 
retrograd și desfructiv 
a! egoismului feroce, 
al bunului plac, al ti
raniei..." Dar două- 
trei aparijii pitorești 
ale servitorilor înduș- 
măniji ai celor două 
case rivale, grosolă
nia voit accentuată a 
bătrînului Capulet (re
dată de Eugen Tănase 
colorat, deși mai mult 
cu meșteșug decît cu 
autentică forjă), un ric
tus monocord pe fața 
veninosului Tybald (in
terpretat de Eugen Tu- 
doran), cele cîteva ase
menea elemente nu au 
outuf contura convingă
tor, tulburător, tabloul 
acelei lumi dure, bru
tale, supuse pornirilor 
obscure ale celor puter
nici. Pentru aceasta ar fi 
fost necesară, fără în
doială, o mult mai am
plă și mai reliefată re
constituire a ambianței, 
a tipurilor și relațiilor e- 
pocii, ar fi fost necesar 
ca întreaga desfășurare 
a spectacolului, inclusiv 
și chiar în mod deose
bit episoadele lirice și 
cele comice, să fi fost 
străbătută de teama, de 
nesiguranja, de tensiu
nea tragică ce planează 
neîncetat deasupra ero
ilor. Și atunci, nesupu
nerea lui Romeo și a Ju- 
lietei în fața unor ab
surde bariere precon-

cepute ar fi devenii cu 
adevărat o afirmare cu
tezătoare a dragostei, 
un protest elocvent la 
adresa urii despotice și 
iraționale ce ultragiază 
umanitatea.

Parte din răspundere 
pentru neîndeplinirea 
intenției regizorale re
vine, cred, și scenogra
fiei. Autor al unui de
cor foarte apreciat anul 
trecut, pentru „Othello" 
la Craiova, Mihai Tofan 
n-a găsit de data a- 
ceasfa o soluție artistică 
și tehnică adecvată. In 
locul unui mediu as
pru, de întunecat Ev 
Mediu, construcția sce
nică avea ceva de po
veste benignă cu 
turnuri crenelate, zidu
rile ce se voiau în „cal- 
cio-vecchio" strigau de 
departe a hîrtie încre
țită lipită pe carton.

Cu toate acestea, 
spectacolul ne-a lăsat 
să întrezărim posibilită
țile mult mai mari ale 
trupei gălăfene, care 
justifică încrederea în 
evoluția acestui teatru, 
aflat în incontestabilă 
ascensiune.

în țara noastră, în diverse domenii ale științei și culturii. în primul an al desfășurării lor, cursurile au fost audiate de 47 de participanțl din 18 țări; în acest an, ca urmare a interesului sporit manifestat peste hotare pentru studiul limbii și al realităților românești, și-au anunțat sosirea 160 de profesori, studenți și tineri cercetători din 26 de țări ale lumii.Venind în întîmpinarea dezideratului exprimat de auditori, cursurile se vor desfășura în două secții — una destinată profesorilor și specialiștilor, cealaltă — studenților și tinerilor cercetători. In vederea însușirii scurt a unei recte, s-a afectat un număr sporit de ore exercițiilor în laboratoarele de limbă, dotate cu utilaj modern, începînd cu acest an, oaspeții vor avea la îndemînă șl un manual de introducere în studiul limbii române, destinat vorbitorilor de limbă franceză, elaborat, pe baze moderne, de un valoros colectiv de autori, cadre didactice ale Universității din București.Tematica prelegerilor de limbă a fost alcătuită în așa fel, îneît să cuprindă o serie de probleme care rețin atenția cercetătorilor în momentul de față. Dintre ele menționăm : „Aportul latinei balcanice și al limbii române la constituirea comunității balcanice", „Tendințe în sintaxa limbii române actuale", „Individualitatea limbii române", „Noul atlas lingvistic român", „Fonologia limbii române", „Structura lexicului limbii române" ș,a.Ciclul de prelegeri consacrate literaturii române va înfățișa aspecte din dezvoltarea romanului și a dramaturgiei românești (din secolul al XlX-lea pînă în zilele noastre). Astfel, se vor expune lecții despre : „Mihail Sadoveanu, evocator al istoriei", „Liviu Rebreanu, creator al romanului social modern", „Camil Petrescu — de la romanul de analiză la romanul frescă", „G. Căli- nescu — romancier". De asemenea, se vor ține prelegeri despre V. Alecsandri, I. L. Caragiale, „Dramaturgia românească dintre cele două războaie mondiale", „Dramaturgia românească după eliberare" etc.Cultura română de-a lungul secolelor (începînd cu sinteza daco-romană și sfîrșind cu cultura română contemporană) constitui obiectul expunerilor de istorie. în afară de acestea, vor mai fi ținute prelegeri despre arta vechilor mînăstiri din nordul Moldovei, muzica corală și folclorul muzical românesc, limbajul poetic al creației folclorice, proverbele și zicătorile la români, tradiția meșteșugurilor artistice populare în diferite regiuni ale țării etc.O serie de conferințe cu caracter mai general („Specificul națio

într-un timp exprimări co-

va

nal în literatura română", „Forma* rea națiunii române", „Curente și figuri reprezentative în istoria fi* lozofiei românești", „Carpații României" etc.) vor înlesni, de ase* menea, familiarizarea participant- lor cu alte aspecte ale culturii și vieții poporului român. în aceeași ordine de idei, menționăm expunerile despre Ștefan Luchian, cu ocaw zia comemorării a 50 de ani de la moarte, și conferința „Locul lui George Coșbuc în poezia românească", în legătură cu centenarul nașterii poetului.Programul prelegerilor și confe* rlnțelor (care, ca și în anii trecuți, vor fi tipărite în limbile română și franceză) este asigurat prin colaborarea a numeroase personalități științifice de prestigiu, a unor cadre didactice cunoscute de la diferite universități din țară.Activitatea științifică din oadrul / cursurilor — care a luat o mal mare amploare din 1963, de cînd se programează colocvii și simpozioane de lingvistică, de literatură sau de metodologie — oferă participanți- lor prilejul unui rodnic schimb de opinii asupra problemelor actuale, uneori controversate, din aceste domenii de specialitate. în acest an, programul științific cuprinde patru manifestări mai importante : un colocviu de dialectologie generală și de dialectologie romanică, al cărui raport principal, „Istori- cism și structuralism în dialectologie", va fi prezentat de profesorul Emidio De Felice, titularul catedrei de lingvistică de la Universitatea din Genova (Italia) ; un colocviu de stilistică, la care raportul principal despre „Stilistica genurilor și stilistica formelor" va fi prezentat de Gerald Antoine, rectorul Academiei din Orleans (Franța) ; un simpozion de metodologie, la care raportul principal „Principii și metode moderne în predarea limbilor străine" va fi expus de profesorul Al. Isacenko, de la Universitatea din Praga ; în sfîr- șit, un simpozion de literatură cu tema „Romanul românesc dintre cele două războaie și romanul european", avînd ca raportor principal pe conf. univ. ~ teanu, prodecan al limbă și literatură București.Agenda cursurilor și un bogat program de manifestări cultural-artistice. între 15 și 24 august, oaspeții vor face o excursie la mînăstirile din nordul Moldovei, la Iași, pe litoralul Mării Negre și la București. Un festival în aer liber, organizat cu sprijinul autorităților locale, la Putna, le va oferi prilejul de a cunoaște portul și jocurile populare specifice Bucovinei. La acestea se vor adăuga, desigur, și alte manifestări — două concerte ale orchestrei de cameră și ale corului „Madrigal" ale Conservatorului „Ciprian Porumbes- cu“, seri de folclor, audiții de muzică românească, vizionări de filme •— care vor permite participanți- lor să cunoască mai îndeaproape viața tru.

Romul Mun- Facultății de română dinconsemnează

și realizările poporului nos-

Scenă din spectacolul cu piesa „Apus de soare", interpretată în decorul natural oferit de in
cinta istoricei cetăți a Sucevei de către un colectiv al Teatrului de Stat din Botoșani

Andrei BALEANU
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© COLIBA UNCHIULUI TOM film pentruecran panoramic : Patria — 9; 12; 15; 18; 21.® BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Republica — 8; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30, Stadionul Dinamo — 20,30 (la ambele completare Stuf), Festival — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, grădină — 20,30 (completare Liniorii) Sala Palatului (seria 1 682) — ora 18.© COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Luceafărul — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Arenele Libertății— 20,30, Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, grădină — 20,30, Modern — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21,15, grădina Doina — 20,15.© MISIUNEA EXTRAORDINARĂ : București —■ 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Excelsior — 9,30; 12,15; 15; 18; 20,45, grădina Progresul — 20,15. « DRUMUL VIEȚII : Cinematecă — 10; 12; 16;18,30; 21.® PREA TÎRZIU : Lumina — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15 (completare Problema).a ESCROCII DE LA MÎNĂSTIRE (cinemascop) : Victoria — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Grivița— 9; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21 (completare O zi din viața lui Tică), Floreasca — 9i

ii,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45 (completare Simfonie în alb) — cinemascop)
3 HAI, FRANȚA I : Central — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 21,45 (completare Stăvilirea renților).• SERBĂRILE GALANTE : Union — 15,15; 20,45 (completare Partidului slavă I).
O PROGRAM PENTRU COPII i Doina10.15.© DRAGOSTEA ȘI MODA : Doina — 13,45; 16; 18,30; 21 (completare Liniorii), tirea între popoare — 10; 15,30; 18; 20,30 pletare Sandi, să asculți pe mămica 1).« INSULELE FERMECATE — VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE STAT ÎN REGIUNEA ARGEȘ; Timpuri Noi — 9—21 în continuare.© MONEDA ANTICĂ : Giulești — 15,30; 18,15; 20,45 (completare Sandi, să asculți pe mămica I), Flacăra •— 15,30; 18,15;niorii).
O FĂRĂ PAȘAPORT ÎN roviar — 9; 11,30; 13,45; pletare Stuf), Aurora — 18,15; 20,45 (completare20.15.
0 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR” (cinemascop) : Dacia — 9—13,45 în continuare, 16,15; 18,45; 21 (completare Acul), Ferentari — 10; 15,30; 18; 20,30 (completare Arsura).

to-18i- 9»

20,45 (completare Li-ȚARĂ STRĂINĂ : Fe- 16,15; 18,45; 21 (com- 9; 11,15; 13,30; 15,45;Mobila), grădină —

O ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE (cinemascop) i Buzești — 15,30; 18, grădină — 20,45 (completare Partidului slavă I), Arta — 9; U,15i 13,30; 16; 18,30; 21, (completare Stuf), grădină — 20,30. © ACȚIUNEA „ZIMBRUL" (cinemascop) : Crîn- gași — 15,30; 18,15; 20,45 (completare Poveste sentimentală),« CELE DOUĂ ORFELINE : Bucegl — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, grădină — 20,30, Gloria — 9; 12; 15; 18; 21,15, Tomis — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Patinoarul „23 August" — 20,30, (la toate completarea Orizont științific nr. 3), Flamura — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, (completare Crimea), grădina Tomis — 20,30.9 OPERAȚIUNEA „I" : Unirea — 15,30; 18,15, (completare Insula păsărelelor).© EU SÎNT CUBA I : Vitan — 15,45; 19.© FANTOMAS (cinemascop) : Miorița — 11; 13,30; 16; 18,30; 21 (completare Stuf),mul Sării — 11; 15,30; 18; 20,30, (completare Crimea), Volga — 8,45; 11; 14,15; 16,30; 18,45; 21.© HAIDUCII (cinemascop) : Munca — 10,30; 16; 18,15; 20,30 (completare Lucrările Consfătuirii lucrătorilor din industria constructoare de mașini).
O ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE: Popular — 15,30; 18; 20,45, (completare Liniorii).
9 DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ t Moșilor =a

15,30; 18,30 (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Suceava).
9 CHEILE CERULUI : Cosmos — 15,30; 18; 20,45, (completare Apartamentul).• NOAPTEA IGUANEI : Viitorul — 15,30; 18; 20,45.
O FANFAN LA TULIPE i Colentina — 15,30; 18, (completare Lucrările Consfătuirii lucrătorilor din industria constructoare de mașini), grădină— 20,30, Cotroceni — 15,15; 18; 20,45 (completare Mobila).© MÎINE, MEXICUL Ir Melodia — 8,30; 11, 13,30; 16; 18,30, 21, (completare Tinerețe), Expoziția — 20,15, (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Oltenia).• OMICRON : Rahova — 15,30; 18; 20,45, (completare Sandi, să asculți pe mămica 1).
9 FIII „MARII URSOAICE" (cinemascop) : Progresul — 15,30; 18; 20,45, (completare Ninge).® FAȚA PIERDUTĂ (cinemascop) : Lira —; 15,30; 18, (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Iași), grădina Vitan— 20,45, (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Argeș).
9 LA PORȚILE PĂMlNTULUI (cinemascop) : Pacea — 15,30; 18; 20,30, (completare, Sandi, să asculți pe mămica 1).
0 RUNDA 6 : grădina Unirea ■— 20,45.
9 DE-AȘ FI... HARAP ALB i grădina Lira » 20,30.

© VACANȚĂ LA MARE (cinemascop) : grădina Moșilor — ?0,30, (completare Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Oltenia). © RĂSCOALA (cinemascop) : grădina Rahova — 20,30.® ȘAH LA REGE : grădina „Progresul-Parc 20,30.

18,00 — Pentru școlari i Pe ulițele satului românesc (II).Campionatul mondial de fotbal 1966 : lntîlnirea dintre echipele Uruguay- Mexic (repriza a II-a).înotul... în zece lecții (V).Telejurnalul do seară.Recital poetic „Lucian Blaga".Telecronica economică i ducție.Campionatul mondial de lntîlnirea dintre echipele Brazilia.Preludiu „Mamala-1966\

18,25 —

20,15 —
22,2022,30 — Telejurnalul de noapte.

Știință-pro-fotbal 1960 tPortugalia-
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Primirea ia C. C. ai P. C. R. Sosirea unei delegații de activiști ai | TELEGRAME EXTERNE
a delegației

ai P. C.
tuni, 18 iulie a.c., tovarășul A- Iexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația de activiști ai Partidului Comunist Chinez, condusă de Cao Ian, ministrul industriei chimice, secretar al Comitetului de partid al ministerului, care, la invitația C.C. al

LA ROȘIORII DE VEDE

S-a deschis Muzeul

„Răscoala țăranilor din 1907“
La Roșiorii de Vede s-a- deschis luni Muzeul „Răscoala țăranilor din 1907“ — primul lăcaș din țară în care sînt adunate mărturii despre neuitatul an înscris în istoria patriei cu sîngele all 000 de țărani. La inaugurare se aflau numeroși locuitori ai orașului, țărani din fostul județ Teleorman, veterani ai răscoalei. Au fost pre- zenți tovarășii Gheorghe Necula, prim-secretar al Comitetului regional București al P.C.R., Vasile Mateescu, președintele Sfatului popular regional, Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului . de Stat pentru Cultură și Artă, reprezentanți ai Comitetului raional de partid, activiști de partid și de stat. Au luat cuvîntul Anghel Bo-

Sportivi români 

în întreceri 
internaționale

Taleriștîi pe locul doi 

la „mondialele" de tirIn proba de talere aruncate din' șanț, din cadrul campionatelor mondiale de tir de la Wiesbaden, 
echipa României (Enache, Dumi
trescu, Florescu, Popovici) s-a cla

sat pe locul doi cu 764 puncte. 
Primul loc a lost ocupat de selec
ționata S.U.A. cu 768 puncte, iar locul trei a revenit echipei U.R.S.S. — 757 puncte. La individual, înaintea ultimelor două manșe, trăgătorul Gh. Enache se află pe locul trei cu 195 puncte.

★
LUPTE. în cadrul Balcaniadei ide lupte greco-romane de la Liubliana, sportivul român Ion 

Țăranu s-a clasat pe primul loc, 
la egalitate cu iugoslavul Nenado- 
vici, la categoria 78 kg, iar N. Martinescu a ocupat locul al doilea la categoria grea.

CAIAC-CANOE. întrecerile re
gatei internaționale desfășurată 
sîmbătă și duminică pe Iacul Sna- gov, cu participarea unor sportivi fruntași din Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia și România, s-au 
încheiat cu succesul sportivilor 
noștri, care au cîștigat toate probele disputate.

ȘAH. După 10 runde, în turneul internațional de la Szombathely conduce Wolfgang Uhlmann (R. D. Germană) cu 8 puncte, urmat de Bronstein (U.R.S.S.) 7,5 puncte.Reprezentantul României, Victor 
Ciocîltea, ocupă locul trei, la egalitate de puncte (7) cu Kavalek (Cehoslovacia) și Flesch (Ungaria).

BASCHET. Cu o etapă înaintea încheierii turneului feminin de la Messina, reprezentativa României 
conduce în clasament cu 6 puncte. Rezultate din ziua a 4-a: Româ- nia-Italia 52—48 ; Cehoslovacia- Franța 58—33.

TENIS. Ieri au plecat în Iugoslavia loturile țării noastre pentru 
Balcaniada de tenis, programată 
la Zagreb cu începere de la 20 
iulie. Au făcut deplasarea Ion Țir'iac, Ilie Năstase, Sever Dron, Iudith Dibar, Mariana Ciogolea și Ecaterina Horșia.

VOLEI. — Selecționatele mascu
line de volei ale R. D. Germane și 
României s-au întîlnit într-un 
meci amical în orașul Stendal. După cum transmite comentatorul sportiv al agenției ADN, jocul a fost de un bun nivel tehnic și s-a încheiat cu scorul de 3—2 (15-7, 12-15, 15-5, 10-15, 15-6) în favoarea echipei R. D. Germane.(Agerpresi)'

de activiști
Chinez

P.C.R., ne vizitează țara în cadrul unui schimb de experiență.La primire au luat parte tovarășii Ștefan Matei, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Ion Bucur, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Ion Rușinaru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească.

dîrlău, președintele Sfatului popular raional Roșiorii de Vede, Cornel Băjenaru, secretar al Comitetului regional București al P.C.R., Liviu Ștefănescu, vicepreședinte al Consiliului muzeelor științifice din C.S.C.A.Asistența a vizitat apoi muzeul, care înfățișează numeroase aspecte ale situației economice, sociale și politice a țărănimii de la începutul secolului nostru, lupta sa pentru pămînt și libertate, sprijinul acordat acesteia de către clasa muncitoare, munca și viața fericită a țărănimii de azi, stă- pînă pe pămîntul pentru care s-au jertfit înaintașii ei.fAgerpres)
CAMPIONATUL
MONDIAL DE FOTBAL
Ultimele meciuri dinaintea „sferturilor"După două zile de pauză, pasionantele întreceri din cadrul primei faze a turneului final al campionatului mondial de fotbal se reiau prin jocurile programate astăzi și mîine, decisive pentru o- cuparea locurilor 1—2 în grupe și, prin urmare, pentru calificarea în sferturile de finală ale competiției. Aceste meciuri sînt așteptate cu deosebit interes, întrucît, anali- zînd actuala configurație a clasamentelor, șansele teoretice și practice ale fiecărei echipe, se poate aprecia că, în afară de reprezentativa U.R.S.S., nici una dintre celelalte aspirante la participarea în etapele următoare ale turneului încă nu poate fi sigură de calificare în „sferturi". Iată programul meciurilor care au mai rămas de jucat în cadrul grupelor :

GRUPA A i Mexic — Uruguay

volei O întrecere 
așteptată cu interes

Intre 30 august—11 septembrie 
va avea loc a VI-a ediție a cam
pionatului mondial de volei mas
culin, găzduit în acest an de Ce
hoslovacia. In prima etapă, 30 au
gust — 3 septembrie, sînt progra
mate meciurile din cadrul grupe
lor, alcătuite astfel: grupa A (la 
Praga) — Cehoslovacia, R. P. Chi
neză, Izrael, Maroc, Iugoslavia, 
Italia; grupa B (la Nitra) — Fran
ța, Ungaria, Mexic, R. D. Germa
nă, U.R.S.S., S.U.A.; grupa C (la 
Budejovice) — Olanda, Polonia, România, Turcia, Argentina, Mon
golia ; grupa D (la Jihlava) — Bul
garia, Brazilia, Japonia, Belgia, 
Finlanda, R.P.D. Coreeană. Primele 
două clasate vor lua parte, între 
5—11 septembrie, la turneul final 
pentru desemnarea locurilor de la 
1 la 8; echipele calificate din a- 
ceeași grupă nu vor mai juca în
tre ele, luîndu-se în considerație 
rezultatul întîlnirii lor din cadrul 
grupei.

De-a lungul celor cinci ediții de 
pînă acum, voleibaliștii români 
s-au numărat printre fruntașii în
trecerilor, clasîndu-se de fiecare 
dată în primele patru locuri: 
1949 (Praga: U.R.S.S., Cehoslova
cia, Bulgaria, România; 1952 (Mos
cova) : U.R.S.S., ■ Cehoslovacia,
Bulgaria, România ; 1956 (Paris) : 
Cehoslovacia, România, U.R.S.S., 
Polonia; 1960 (Rio de Janeiro): 
U.R.S.S., Cehoslovacia, România, 
Polonia; 1962 (Moscova): U.R.S.S., 
Cehoslovacia, România, Bulgaria.

O serie de specialiști, printre 
care și antrenorul principal al lo
tului nostru reprezentativ, Sebas
tian Mihăilescu, apreciază că edi
ția din acest an se anunță a fi cea 
mai disputată din istoria competi
ție'. Forma bună manifestată în 
ultimul timp de selecționatele unor 
țări a dus la mărirea considera
bilă a numărului de pretendente 
la locurile fruntașe. La aceasta se 
adaugă și faptul că, în afară de 
miza titlului de campioană a lu
mii, sînt puse în joc două locuri 
pentru calificarea în turneul final 
al Olimpiadei din 1968. Abstracție 
făcînd de selecționatele U.R.S.S.) 
și Cehoslovaciei (clasate în această 
ordine la J.O. de la Tokio și, con
form regulamentului, calificate di
rect pentru Olimpiada din Mexic, 
la celelalte două locuri aspiră cu 
șanse aprox'mativ egale reprezen

Partidului Muncitoresc Socialist UngarLa invitația C.C. al P.C.R., luni a sosit în Capitală, în schimb de experiență, o delegație de activiști ai P.M.S.U., condusă de La jos Asz- talos, șef ad-interim al Secției Industriale a C.C. al P.M.S.U.La aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de Gheorghe Petrescu, membru al C.C. al
TELEGRAMĂMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a primit din partea ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Mongole, Mangalîn Dughersuren, o telegramă prin care mulțumește pentru felicitările ce i-au fost trimise cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a victoriei revoluției populare mongole.

In cadrul manifestărilor prilejuite de apropiata sărbătoare națională a R. P. Polone, la clubul Uzinelor de autocamioane din Brașov a avut loc luni după-amiază o adunare festivă. Cu acest prilej au luat cuvîntul inginer Mircea Bîlă, director general al uzinei, și Wie- slaw Sobierajski, ambasadorul Republicii Populare Polone la București.
★Criticul și istoricul literar Pierre de Boisdeffre, directorul programelor de la Radioteleviziunea franceză, care se află în țară la

(marți, la Londra) ; Franța — Anglia (miercuri, la Londra).GRUPA B : Argentina — Elveția (marți, la Sheffield); Spania — R. F. Germană (miercuri, la Birmingham).GRUPA C : Portugalia — Brazilia (marți, la Liverpool); Ungaria — 
Bulgaria (miercuri, la Manchester).GRUPA D : Italia — R.P.D. Core
eană (marți, la Middlesbrough) ; 
Chile — U.R.S.S. (miercuri, la Sunderland).

Reamintim că amatorii de fotbal 
din țara noastră vor putea urmări 
prin intermediul radioului (pe pro
gramul I) sau al televiziunii des
fășurarea meciurilor PORTUGALIA — BRAZILIA (radio și televiziune, 
de la ora 20,30), UNGARIA — BULGARIA (televiziune de Ia ora 20,30) și CHILE — U.R.S.S. (radio, de la 
ora 20,30).

tativele României, Poloniei, Unga-ț 
riei, R. D. Germane, Bulgariei, Iu-' 
goslaviei, R. P. Chineze, Japoniei.. 
Pe de altă parte, trebuie menționat 
că apropiatele întreceri pentru 
titlul de campioană mondială sînt 
primele de acest fel după modifi
cările efectuate în regulamentul 
jocului care, după cum se știe, a 
cîștigat foarte mult în spectaculo
zitate. Așadar, suficiente motive 
pentru ca jucătorii și amatorii de 
volei de pretutindeni să aștepte cu 
interes deosebit ediția 1966 a cam
pionatelor mondiale masculine.

Ron ClarkeIn galeria marilor alergători de fond ai atletismului mondial, fără îndoială că australianul Ron Clarke constituie figura cea mal proeminentă. Acest prodigios sportiv, care la Jocurile Olimpice de la Tokio... n-a cîștigat nici un titlu olimpic deși a repetat „figura" lui Zatopek din 1952 particl- pînd la cele trei curse de fond (5 000 m, 10 000 m și maraton), a realizat în anul următor J.O. numeroase izbînzi răsunătoare, pulverizînd în serie recorduri mondiale considerate mal tari decît granitul, inabordabile. Amintim doar recordul de 13 : 35,0 la 5 000 m al lui Vladimir Kuț, pe care Clarke l-a corectat în mai multe rîndurl adu- cîndu-I la 13 : 25,8 (ulterior performanța a fost îmbunătățită de kenyanul Kipchoge Keino — 13 :24,2) și, mai ales, memorabila sa cursă de la Oslo, cînd a parcurs 10 000 m în 27 : 39,4, cu 38,8 sec. mai puțin decît reușise Piotr Bolotnikov în 1962.Anul acesta, după mai multe tentative nereușite în sezonul competlțlonal australian, Ron Clarke a descins în Europa decis să reintre aici în posesia recordului său mondial pe 5 000 m. Primele starturi nu i-au fost favorabile și recent, în Berlinul occidental, el a fost învins de marele său rival din Kenya. Rezultatele au fost însă deosebite (Keino 13:26,6, iar Clarke 13:28,4), anunțînd doborîrea recordului. Clarke a plecat apoi în țările nordice, partl- cipînd la curse pe diferite distanțe. Și iată că la Stockholm, concurînd în proba de 5 000 m, ambițiosul australian a izbutit să reintre în posesia recordului mondial înreglstrînd un timp senzațional : 13 : 16,6. De notat că, în trecere. Ia 3 mile (4 828,04 m) el și-a îmbunătățit recordul mondial și pe această distanță obținînd 12 : 50,4 (v.r. 12 : 52,4).în felul acesta, Clarke deține la ora actuală recordurile lumii la s 3 mila' 

P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Ion Bucur, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Ni- colae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost de față Săndor Argyelân, însărcinat cu afaceri a.i. al R. P. Ungare la București.
în Editura Politică 

au apărut;

F. ENGELS: 
„Anti - Duhring" — 

ediția a IV-a

F. ENGELS: 
„Dialectica naturii" — 

ediția a II l-a

invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, a conferențiat luni seara la Casa de cultură a I.R.R.C.S., despre „Scriitorul francez și publicul său".La conferință au asistat Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor, Octav Livezeanu și Alecu Costică, vicepreședinți ai I.R.R.C.S., scriitori, ziariști.A fost de față Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București. Conferința a fost urmărită cu viu interes. (Agerpres)
CICLISM

„Cursa munților"Astăzi se dă startul în competiția ciclistă „Cursa munților", organizată de clubul sportiv Dinamo București. La întrecere participă 37 de alergători fruntași din țara noastră. Prima din cele patru etape ale cursei se desfășoară pe traseul București — Predeal (146 km).
ÎN CÎTEVA 
RlNDURI® La concursul internațional de na- tație de la Moscova, campioana olimpică Galina Prozumenșcikova (U.R.S.S.) a stabilit un nou record mondial în proba de 100 m bras : l'15''5/10. Vechiul record — l’16"5/10 — aparținea din anul 1965 compatrioatei sale Svetlana Babanina.O Maratonul nautic Napoli-Capri (33 km), contînd pentru campionatul mondial de mare fond, a revenit italianului Giulio Travaglio în 8h 13'16", urmat de reprezentanții Republicii Arabe Unite Hanafi Saleh (9h 05'24") și Mawawan Shedid (9h 28'56").O Tînăra înotătoare australiană Kathy Wainwright a stabilit un nou record mondial în proba de 440 yarzi : 4'43”9/10. Vechiul record era de 4'45" 4/10 și aparținea din anul 1961 compatrioatei sale Use Konrads.O întîlnirea de tenis Franța-Brazllia, contînd pentru finala grupei „A" a „Cupei Davîs" (zona europeană), a revenit sportivilor brazilieni cu 4—1. E- chipa Braziliei urmează să dispute finala zonei europene cu învingătoarea întîlnirii R. F. Germană-Republica Sud- Africană.O La Bolzano (Italia) s-a desfășurat un concurs Internațional de sărituri de la trambulină. La masculin a cîștigat italianul Di Biassi (952,75 puncte), urmat de sovieticul Safonov (852,50 puncte) și polonezul Jerzy Kowalewski (839,30 puncte), iar la feminin de sovietica Natalia Kuznețova.
in serie...— 12 : 50,4, 5 000 m — 13 : 16,6; 6 mile (9 656,07 m) — 26 : 47,0; 10 000 m — 27 : 39,4; 10 mile — 47 : 12,8; 20 000 m— 59 : 22,8 ; 1 oră — 20 231 m. Impunătorul buchet de recorduri ale lui Ron Clarke, acum în vîrstă de 29 de ani, este rezultatul unei vieți sportive e- xemplare și al conștiinciozității cu care se antrenează de două ori pe zi.

I------ ---------1 GUINEEA PORTUGHEZĂ'| ........-----------------

I Forțele patriotice 
j dețin controlul
6 asupra nordului
IB BISSAU 18 (Agerpres). — „Tru- pele colonialiste din Guineea Por- | tugheză sînt cuprinse de panică, fi datorită permanentelor atacuri m lansate de forțele patriotice, spri- | jinite de populație", se arată. într-un reportaj publicat de oficio- I' sul portughez „Diario de Noticias", | sub semnătura corespondentului “ său special în Guineea Portugheză, | Martinho Simoes. Descriind at- I mosfera existentă în rîndul trufii pelor colonialiste, corespondentul « scrie : „Ei știu că dușmanul (pa- I trioții — N.R.) îi urmărește tot | timpul din junglă. Știu, de asemenea, că pot fi atacați în orice mo-I ment, fiecare tufiș reprezentînd un 0 iminent pericol" 'Șl Simoes scrie apoi că soldații por- ffl tughezi sînt obligați să trăiască în “ permanentă stare de alarmă... în- B trucît ei (patrioții) pot veni ori- | cînd în timpul nopții. Trupele por- " tugheze sînt dezavantajate de con- S dițiile de relief, lipsa de apă, Ve- | getația ostilă, totul fiind în detri- H mentul posibilităților lor de ac- | țiune și favorabile patrioților. Co- | respondentul mai sus-amintit scrie “ că în prezent trupele colonialiste S din Guineea Portugheză se găsesc I într-o situație net defavorabilă. “ într-o știre transmisă de agenția (Associated Press se recunoștea faptul că forțele armate patriotice dețin un control solid asupra jura mătății de nord a Guineei Portu- | gheze și desfășoară o intensă luptă împotriva trupelor colonialiste în | jurul capitalei și în alte puncte h întărite.
11 R A K
| ALEGERI GENERALE
| ÎNAINTE DE SFÎRȘITUL 
| ANULUIBAGDAD 18 (Agerpres). — în- | tr-un interviu acordat corespondenților de presă, primul ministru | irakian, Bazzaz, a precizat că aleii gerile generale vor fi organizate I înainte de sfîrșitul anului în curs, subliniind necesitatea unei consultări generale „în vederea restabilirii păcii și stabilității în țară". I într-un comunicat al Ministerului | Planificării al Irakului, referitor “ la planul de dezvoltare economică Spe 5 ani, ce ia sfîrșit în anul 1969, se arată că acesta va suferi unele modificări în sensul alocării de | fonduri cu prioritate dezvoltării | provinciilor de nord ale Irakului. Pentru anul în curs, ministerul a | anunțat investiții de 135 milioane | dinari irakieni, în diferite sectoare ale economiei, acordînd prioritate 0 nordului țării.

La Istanbul și la AnkaraI

I

I

I
I

Oricum ai încerca să pătrunzi în Istanbul dinspre uscat — cu trenul, pe șosea, venind de la aeroport — va trebui să treci prin una din impunătoarele porți ce întrerup, din cînd în cînd, arcul imens al zidurilor Bizanțului. Intre Yedi Kiile și Edirne Kapî, cale de mulți kilometri, vechiul Istanbul este ascuns privirii de colosala masă de piatră cu creneluri, Kirnuri, firide și bolți. Zidurile orașului, încă pline de măreție, avertizează de la început călătorii despre prezența impunătoare a istoriei; ea îl va ajuta, stradă cu stradă, pas cu pas să înțeleagă și să cunoască un oraș pitoresc, bogat în amintiri, bogat în monumente — unele de o valoare deosebită — un oraș în care poți auzi mai toate limbile pămîntului și poți vedea (mai ales în localurile din preajma portului) australieni și japonezi, mexicani și new-yorkezi, savurîndu-și porția de chebab, în vreme ce pe mesu- țe îi așteaptă, în cești minuscule — adevărate degetare 1 — renumita cafea turcească...La capătul sudic al zidurilor străjuiește, tăcută și parcă amenințătoare încă, vestita Yedi Kiile, închisoarea de odinioară, cu cele șapte turnuri ale căror dale mai poartă amintirea pașilor semeți ai ienicerilor și spahiilor.Și iată Istanbulul — furnicar de mașini de toate culorile, tipurile, mărimile și vîrstele, bulevarde largi și drepte întretăiate de străduțe înguste ce-ți evocă mai degrabă un canion adine, cu malurile abrupte, ferestruite de geamuri cu gratii — imagine tipică a orașului oriental —•’ blocuri moderne, turnuri zvelte de geamie — evo- cîndu-ți niște rachete cosmice gata de lansare — Moscheea albastră, adevărată bijuterie, a cărei strălucire o poate umbri doar renumita Sfînta Solia, capodoperă de arhitectură și migală, care se află în apropiere...De un pitoresc neasemuit este bazarul, renumitul bazar pomenit pînă și-n cîntecele lui Aladin. N-aș putea spune ce nu se găsește în bazarul din Istanbul. Prăvăliile de sub bolți dispun de un spațiu a- proximativ cît o cameră de baie; negustorii, în prag, te invită, se

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE DIN R. P. UNGARĂ
III..... riniw...... ......... IUI» . ......... ..

MAGAZINELE
BUDAPESTEI

La aeroportul internațional, la hotel, în primul local unde am servit cina, peste tot în capitala R. P. Ungare am fost întîmpinat cu cuvinte de politețe, amabilitate și curtuoazie. Pare-se că primele cuvinte cu care se familiarizează oaspetele țării și pe care le învață sînt tocmai acestea. Ele îl caută, îl însoțesc ca un refren la fiecare pas.Budapesta — lăsînd la o parte faptul că concentrează circa 50 la sută din potențialul industriei naționale — face impresia unei mari „instituții comerciale". Ce dă dimensiune acestei instituții ? Șiragurile de magazine de tot felul ce se țin de braț pe lungimi de kilometri ? Numai magazinele cu specific alimentar trec de 3 500. Cît despre „expresouri", se spune aici că pot fi găsite la fiece colț de stradă. Aceasta ar da parțial doar dimensiunea cantitativă. Care este însă trăsătura caracteristică, fizionomia calitativă a comerțului buj dapestan ? La această întrebare ne-am propus să răspundem astăzi, măcar în parte, după o cunoștință cu orașul.Sînt, așadar, sute de magazine de același iei, cu același specific; Dar se deosebesc între ele la fel ca oamenii care poartă același nume de familie, dar alt prenume. La hotelul „Szabadsăg", unde locuiam, perna, plapuma, perdeaua, prosoapele, săpunul de toaletă, ambalajul lui —■ tot ce vezi, pe ce pui mîna și de ce te folosești —• poartă emblema hotelului. La iei în toate instituțiile de deservire.Un magazin mare sau mai mia are pungile sale diferite de ale altora, hîrtia de ambalaj cu reclama lui; multe dintre ele au birou de informații, stație de difuzoare. Fiecare expreso are șervețele cu numele lui, se deosebește de un altul prin specialitatea, prin dichisul lui. Prezentarea cît mai atractivă, publicitatea se fac nu numai cu investiții bănești. Vitrinele nu sînt încadrate cu produse, cu mult aer. Am văzut în unele din ele etichete pe care era scris un nume. Ce o fi însemnînd el ? Mi s-a răspuns că vitrinele concepute și amenajate astfel sînt o lucrare de probă practică a elevului de la școala comercială cu numele aflat în vitrină.Fiecare magazin caută nota, particularitatea prin care să se distingă, să se detașeze. Este o întrecere plăcută, clientului și, în ultimă instanță, făcută în fnteresul lui. (Și nu mai puțin în interesul vînzătorului, care pe lingă salariu este retribuit cu un spor și după vînzarea ce o face). „Cine cumpără o pereche de pantofi trebuie să-și procure negreșit și o pereche de șireturi de rezervă, și un încălțător, și cremă, și placheuri, și un calapod" — își mărturisește gîndul cu voce tare vînzătorul, în timp ce așază pe tejghea obiectele de care vorbește. Oamenii din comerț respectă și sînt respectați. Disciplina este însă și ea severă. Un vînzător din magazinul universal „Loto" și-a însușit 20 de forinți. I-a fost desfăcut contractul de muncă și el nu va mai avea dreptul — după normele 

ploconesc, îți oferă cărți de vizită, din care poți afla că minusculul magazin poartă un nume sonor și pompos. Nu știi ce să privești mai întîi; ca-ntr-un caleidoscop se perindă standuri cu încălțăminte orientală, brodată măiestrit, cu fireturi și mărgele, ceasuri de aur, drapele ale tuturor țărilor lumii, mobilă modernă, scăunele încrustate, fesuri-amintire, iatagane miniaturale folosite drept coup-pa- pier, covoare, blănuri și pixuri a- mericane, șoricei albi, castane prăjite, pardesie, pește fript sub ochii clientului, stofe, cărți cu 'copertă țipătoare, pulovere cu obișnuitul motiv al celor patru trandafiri, cuie
NOTE DE DRUMși sandale, pipe și icoane, totul într-un „ambalaj sonor" de-a dreptul amețitor. Ieșit la lumină, în- tr-una din curțile interioare ticsite de porumbei ca piețele Veneției ori Zagrebului, rămîi minute în șir cu un țiuit în urechi și cu ochii o- bosiți de cascada impresiilor năpustite literalmente asupra retinei.Deși prin excelență oraș comercial, Istanbulul are o bogată viață culturală. Universitatea sa numără mai bine de 500 de ani, teatrele cunosc, seară de seară, afluență de public (chiar dacă repertoriile sînt alcătuite, uneori, după criterii discutabile), cinematografele te îmbie cu zeci și sute de panouri luminoase, multe dintre ele invi- tîndu-te la filme realizate în Turcia (anual se turnează circa 150 de filme artistice 1)....Cînd ajungi la Ankara, aceasta te întîmpină cu verdele puternic al peluzelor îngrijite — apa necesară o furnizează pitorescul baraj Cubiik — cu fațadele construcțiilor noi colorate mai violent decît sîntem obișnuiți, cu modernul bulevard Atatiirk ce străbate capitala dintr-un capăt în celălalt, ajungînd sus, la „man- zarnă" (priveliște), loc anume a- menajat pentru contemplarea orașului, care astăzi are vreo 600 000 de locuitori, iar prin 1923 avea doar... 30 000. Orașul nou se aseamănă cu oricare capkală europea

de aici — să ocupe vreun loc îh comerț vreme de doi ani.Am mai putea consemna un lucru : marfa „lmbătrînită", uneori nu de cea mai bună calitate, capătă prin rafinamentul croielii și al modei un aspect elegant. Buda- pestanii se îmbracă cu gust. Nu cred, de asemenea, să mă fi înșelat impresia după care produsele încredințate comerțului cresc în valoare prin prezentare și ofertă. De altfel, mai mulți interlocutori mi-au vorbit nu numai despre prestigiul meritat al comerțului — în care se confruntă pe multe planuri producția industriei de stat cu cea a cooperației meșteșugărești — dar și despre eforturile ce se fac pentru a așeza mai solid pe picioarele ei in* Austria bunurilor de larg consum și, mai ales, pentru a-1 moderniza produsele, lucru ilustrat grăitor în prevederile celui de-al 3-lea plan cincinal, adoptat recent de Adunarea de Stat.Am încercat să înțeleg mai bina „tehnica* comerțului budapestan, să deslușesc considerațiile pentnl evidentele strădanii de a moderniza, perfecționa continuu mijloacele de autoservire, chiar de a automatiza unele servicii comerciale. M-au ajutat tovarășii Lajos Balogh și Lăszlâ Palotâs, directorii a două magazine mari, cu prestanță, „Loto" și „Luxus ăruhâz", precum și economistul Alfred VAsărhelyL Din convorbirea avută am reprodus telegrafic cîteva însemnări:„La școlile profesionale comerciale — cu durata de trei ani —• sînt admiși numai absolvenți ai școlilor de 8 ani". „Celor mai silitori elevi, magazinul, pe cheltuiala sa, le asigură continuarea studiilor". „Dintre disciplinele ce se predau la școlile profesionale comerciale enunțăm : matematicile, limbile străine (două obligatorii), normele de conduită, tehnologia de fabricație a produselor pe care le va vinde". „Magazinele mari au oameni specializați care studiază cerințele vieții". „Toate magazinele mai mari practică — la cerere — servirea la domiciliu a produselor cumpărate. în cadrul lor funcționează, de asemenea, ateliere de reparații pentru televizoare, ceasornice, ateliere de remaiat ciorapi ș.a. La oficiile de informații ale u- nor magazine se dau relații despre moda cea mai nouă și sînt puse totodată în vînzare desenele celor mai noi modele de confecții". „în magazinul „Luxus" — care lucrează mai puțin cu industria de stat și mai mult cu cooperația meșteșugărească — sînt oferite serii mici de cîte 20—30 modele de confecții (adevărat, la prețuri piperate) pe care de nu le-ai apucat azi, nu le vei mai găsi mîine".Este o manieră inteligentă de comerț, care dovedește din partea celor ce-1 fac și a celor ce-1 conduc interes, exigență. Comerțul se ridică deasupra gradului de meșteșug, la rangul de artă. Nu atît talentul cît mai ales silința de a învăța, de a perfecționa dă cîștig de cauză acestei „pîini calde", atît de solicitată pe piața Budapestei.
Constantin MORARU

nă. în centrul lui au răsărit vile și blocuri moderne, dintre care două au cîte 25 de etaje. Spre sud, trei înălțimi oferă găzduire „orașului vechi". Pe colinele de piatră, lipite ca niște cochilii de pîntecul unui vas, căsuțe mărunțele cu a- coperișul roșu se cațără pînă sus de tot, aproape de vîrf, îneît uneori pierzi din vedere existența colinei și ai impresia că te afli în fața unei stranii piramide acoperită cu pietre roșii așezate neregulat. în mijlocul orașului, pe o altă colină, se înalță o impresionantă clădire cu coloane, concepută în stilul vechilor construcții hitite. Este mausoleul făuritorului Turciei moderne — Kemal Atatiirk. O curte dreptunghiulară, acoperită cu dale de piatră, este înconjurată de clădiri joase ce adăpostesc un mic muzeu consacrat lui Ataturk. Mausoleul propriu-zis este scufundat în liniște. De pe soclul de marmură așezat deasupra mormîn- tului, Atatiirk pare a contempla furnicarul Ankarei, orașul blocurilor moderne și al căsuțelor de lemn mărunte, cu ferestrele înguste.La Ankara, capitala țării, mi-am dat seama mai bine de noile tendințe care se manifestă în viața politică a Turciei. în presă, în parlament, în declarațiile liderilor politici, ale reprezentanților de asociații profesionale și obștești, ideea independenței și intereselor naționale, atît de dragă marelui om de stat Kemal Ataturk, revine mereu, în ultima vreme, răspunzînd unui larg curent de opinie, guvernul a făcut pași în direcția îmbunătățirii relațiilor cu țările socialiste, ceea ce a contribuit la destinderea atmosferei în relațiile internaționale din Balcani. în acest cadru, și corespunzător politicii consecvente a guvernului roman de promovare a relațiilor de bună vecinătate cu Turcia și cu celelalte țări din Balcani, s-au înregistrat progrese simțitoare și în relațiile turco-române. Evoluția pozitivă a acestor relații corespunde intereselor popoarelor român și turc, se înscrie pe linia îmbunătățirii climatului politic în Europa și în lume.
Mircea Radu IACOBAN



oporul vietnamez este

Comunicatul Consiliului Suprem 
al Apărării Naționale al R. 0. VietnamHANOI 18 (Agerpres). — La 17 iulie, la Hanoi a fost dat publicității comunicatul Consiliului Suprem al Apărării Naționale al Republicii Democrate Vietnam, cu privire la ședința consiliului, care a avut loc la începutul lunii iulie, sub președinția lui Ho Și Min, președintele R. D. Vietnam. Consiliul Suprem al Apărării Naționale a analizat situația existentă și a stabilit măsurile necesare pentru mobilizarea forțelor întregului popor și pentru întărirea forțelor armate populare și a apărării naționale, în vederea înfrîngerii agresorului american.Comunicatul subliniază că, la chemarea partidului și guvernului, armata și poporul Vietnamului de nord au depus eforturi intense în producție și au luptat cu hotărîre

pentru apărarea patriei și construcția socialismului și adresează un apel muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, bărbaților și femeilor de a intensifica eforturile în producție și de a sprijini trupele, pentru a contribui tot mai mult la lupta împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională și construirea socialismului, pentru sprijinirea războiului patriotic al compatrioților din Vietnamul de sud.
★La 16 iulie, forțele armate vietnameze au doborît în provinciile Ha Tinh și Nghe An două avioane americane. Astfel, la 16 iulie a. c., numărul avioanelor pierdute de S.U.A. în Vietnamul de nord s-a ridicat la cifra de 1211.

întrunirea Prezidiului C. C. 
al F. N. E. din Vietnamul de sudHANOI 18 (Agerpres). — Agenția vietnameză de presă anunță că Prezidiul Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, întrunit în ședință extraordinară între 7 și 9 iulie, a adoptat un comunicat oficial în legătură cu situația creată în Vietnamul de sud, începînd de la jumătatea anului 1965, cînd Sta

• MOSCOVA. — La 18 iulie 
la Moscova a avut loc un mare 
miting de protest împotriva in
tervenției militare a S.U.A. în 
Vietnam. La miting au parti
cipat A. Kirilenko, A. Pelșe, D. 
Poleanski, A. Șelepin, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S. Participanții la miting 
au adoptat o rezoluție prin care 
au cerut încetarea imediată a 
bombardamentelor S.U.A. asu
pra R. D. Vietnam și a inter
venției armate în Vietnamul de 
sud. în rezoluție se subliniază, 
de asemenea, că oamenii sovie
tici au arătat că sînt gata, în 
cazul cînd guvernul R. D. Viet
nam o va cere, să-și trimită vo
luntarii în Vietnam.

® NEW YORK. — în Statele 
Unite crește nemulțumirea -față 
de politica, dusă de guvern în 
Vietnam. Numeroși cetățeni a- 
mericani adresează, scrisori di
feritelor ziare în semn de pro
test față de agresiunea S.U.A. 
în Vietnam. Ziarul ,,CHICAGO 
DAILY NEWS" publică scrisoa
rea unui cetățean american, în 
care se spune : „Noi știm că nu 
sîntem singuri în indignarea 
noastră față de bombardarea 
depozitelor de petrol din Viet
namul de nord... încetați bom
bardarea nordului și sudului 
(Vietnamului — N.R.)! Recu
noașteți Frontul Național de E- 
libera.re din Vietnamul de sud!".

o AMSTERDAM. — Sute de 
cetățeni olandezi au participat 
duminică la un marș de pro
test organizat la Amsterdam 
împotriva agresiunii S.U.A. în 
Vietnam. Din ordinul autorită
ților, poliția a blocat drumul 
coloanelor de manifestanți, care 
se îndreptau spre ambasada 
americană.

tele Unite au început să disloce masiv trupe în această parte a țarii. „Atît timp cît Statele Unite refuză să înceteze războiul de agresiune în Vietnamul de sud, să-și retragă trupele și armamentul, se subliniază în comunicat, poporul sud- vietnamez va continua lupta pentru a respinge cu orice preț agresiunea". In fața eșecului strategiei „războiului special" și al încercării de a schimba cursul războiului, începînd cu mijlocul anului 1965, Statele Unite au trimis în Vietnamul de sud numeroase trupe americane și ale țărilor satelite, și-au intensificat raidurile aeriene și bombardamentele asupra R. D. Vietnam, atacînd recent periferiile Hanoiului și portului Haifong.Comunicatul subliniază faptul că poporul sud-vietnamez și armata de eliberare națională sînt în prezent pe deplin în stare să continue lupta împotriva agresorilor americani. Sînt exprimate, de asemenea, mulțumiri popoarelor și guvernelor țărilor socialiste și popoarelor din întreaga lume pentru sprijinul acordat luptei drepte a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.

Guvernul R. P. Mongole
se alătură aprecierilor
Consfătuirii de la BucureștiULAN-BATOR 18 (Agerpres). — La Ulan-Bator a fost dată publicității Declarația guvernului R. P. Mongole cu privire la Consfătuirea de la București a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia.„Participanții la Consfătuire, se subliniază în Declarația guvernului R. P. Mongole, condamnînd cu mînie acțiunile agresive ale imperialiștilor americani și declarînd că sprijină întrutotul lupta curajoasă a poporului vietnamez în a- părarea libertății și independenței, pentru unitatea și integritatea patriei sale, au dat un avertisment oportun și serios agresorilor". Po-
„IMPORTANT 
EVENIMENT 
INTERNAȚIONAL"BEIRUT 18 (Agerpres). — Refe- rindu-se la documentele adoptate la Consfătuirea de la București a Comitetului consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, ziarul libanez „AL AHBAR" scrie că „forțele progresiste din Liban salută Declarația in legătură' cu acțiunea S.U.A. în Vietnam".Documentele adoptate, se spune în articol, contribuie la menținerea păcii în lume și la apărarea independenței și libertății popoarelor. „Consfătuirea de la București constituie un mare eveniment internațional care exercită o puternică influență asupra acțiunilor din întreaga lume spre destinderea încordării internaționale".

•kHELSINKI 18 (Agerpres). —Referindu-se la Declarația cu privire la consolidarea păcii și securității în Europa, adoptată la Consfătuirea de la București a statelor participante la Tratatul de la Varșovia, Halme, președintele organizației pacifiste finlandeze „Comitetul celor 100“ s-a pronunțat pentru convocarea unei conferințe în vederea consolidării securității europene. înlocuirea tratatelor militare cu sistemul de securitate colectivă în Europa ar contribui la realizarea dezarmării, a arătat el.

Duminică, în Piața Trafalgar din Londra a avut loc o demonstrație de pro
test împotriva agresiunii americane în Vietnam

ziția statelor participante la Tratatul de la Varșovia corespunde întrutotul cu poziția guvernului R. P. Mongole în problema agresiunii americane în Vietnam și în Asia de sud-est. Guvernul R. P. Mongole se alătură aprecierilor și concluziilor pe care le conține Declarația participanților la Consfătuirea de la București cu privire la Vietnam. El consideră că acest act este o expresie clară a coeziunii, voinței colective și puterii unite a țărilor socialiste, hotărîrii lor ferme de a ajuta prin acțiuni coordonate eroicul popor vietnamez la dobîndirea victoriei asupra agresorilor imperialiști, de a salva lumea de primejdia unei catastrofe militare mondiale.Guvernul R. P. Mongole se alătură, de asemenea, la aprecierea actualei situații în Europa și in lume și își exprimă sprijinul deplin față de documentele elaborate la Consfătuirea de la București, care corespund întăririi securității și consolidării păcii în întreaga lume.

h sprijinul 
dezvoltării ■ 
turismului

Proiect de rezoluție 
adoptat de Comitetul 

Economic al Consiliului 
Economic si Social 

al O. N. U.GENEVA 18 (Agerpres). — Comitetul Economic al Consiliului E- conomic și Social al O.N.U., care își desfășoară lucrările la Geneva, a adoptat în unanimitate un proiect de rezoluție referitor la acțiunile pentru pregătirea anului turistic internațional (1967). Printre 
statele coautoare ale acestui pro
iect (Cehoslovacia, Algeria, Cana
da, Grecia, Pakistan și R.A.U.) so 
află și țara noastră. Rezoluția a- probă măsurile de pregătire a a- nului turistic internațional și propunerile de promovare a turismului, făcute de Uniunea Internațională a Organizației Oficiale de Turism.

Problema politică a Spaniei
trebuie rezolvată
prin acțiunea și lupta maselor

Decîarafia Partidului Comunist din Spania

DELECAJ1A K ACTIVIȘTI ,11 P.C.I SM ÎNCHEIAT VIZITA îl R. P. CHINEZA ■> PEKIN 18. — Corespondentul Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : Delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim-secretar al Comitetului orășenesc București al P.C.R, care a făcut o vizită în R.P. Chineză, la invitația C.C. al Partidului Comunist Chinez, a plecat luni dimineața spre București.La aeroport, delegația a fost con

dusă de Bo I-bo, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P. C. Chinez, U Siu-țiuan, membru al C.C. al P.C. Chinez, Giao Guan-hua, adjunct al ministrului afacerilor externe, Uan Li, membru al secretariatului Comitetului municipal Pekin al P.C. Chinez, activiști de partid.A fost, de asemenea, prezent Aurel Duma, ambasadorul Republicii Socialiste România la Pekin, precum și membri ai ambasadei.

Săptămîna trecută, la Chicago au avut loc grave tulburări rasiale. Poliția a reprimat cu brutalitate manifestațiile de protest împotriva discriminărilor la care este supusă populația de culoare.într-o conferință de presă ținută duminică la Chicago, liderul populației de culoare din S.U.A., pastorul Martin Luther King, a declarat că „dacă nu vor 
fi luate repede măsuri, tulburări 
vor putea izbucni în ghetourile

negrilor din toate marile orașe 
ale S.U.A.". „Pentru majoritatea 
locuitorilor de culoare din oraș —r transmite corespondentul agenției France Presse — incidentele 
de Ia Chicago se datoresc condi
țiilor de mizerie ale negrilor, in
salubrității locuințelor lor, discri
minării care continuă să se exer
cite în obținerea de slujbe". In 
fotografie: în timpul incidentelor de la Chicago.

Paralel cu adincirea 
crizei politice a regimu
lui de la Saigon, situația 
economică din regiunile 
sud-vietnameze încă ne
eliberate se înrăutățește 
tot mai mult.

Saigonul, socotit odini
oară „perla orientului", a 
devenit în timpul războ
iului — scrie revista a- 
mericană „Life" — „un 
oraș murdar, sufocat de 
o populație agitată, des
compus de lăcomie și co
rupție". Publicația citată 
relevă că tot mai mulți 
oameni dorm pe stradă, 
înfășurați. în cîte o cu
vertură, in fața atelierului 
sau a prăvăliei în care lu
crează ziua. Dar și pen
tru aceștia, prețul alimen
telor pe care le mănincă 
stînd pe trotuare crește 
necontenit.

în cursul unui singur 
an — 1965 — prețurile
bunurilor de primă nece
sitate au sporit cu sută la 
sută, iar costul vieții cu 
58 la sută, numai în ulti
ma jumătate de dn. Ore
zul, aliment de bază al 
populației, costă de trei 
ori mai scump decît la în
ceputul anului trecut. 
Masa monedelor aflate în 
circulație a înregistrat și 
ea un spor de 40 la sută, 
în timp ce deficitul buge
tar a atins în 1965 suma 
de 20 miliarde âe piaștri, 
adică aproape cît întreg 
bugetul din anul 1964. Bursa neagră a valorilor

este în floare. Dolarul, 
cotat oficial la 73,5 piaș
tri, este schimbat, de spe
culanți la 160 de piaștri. 
Toate acestea lasă să se 
înțeleagă că, în regiunile 
încă neeliberate, spirala 
inflaționistă a prețurilor, 
specula și corupția au cu
prins populația, ca într-un 
virtej. în urma măsurilor

mez, în care cheltuielile 
vor fi anul acesta de trei 
ori mai mari decit veni
turile. Cheltuielile efec
tuate în Vietnamul de sud 
de S.U.A., atît pentru e- 
chiparea bazelor lor mi
litare, cît și pentru re
munerarea celor aproxi
mativ 300 000 de soldați a- 
mericani aflați aici, con-

în

nil k Inflație,

speculă, corupție

de urgență decretate re
cent de junta militară de 
la Saigon — măsuri prin
tre care se numără și de
valorizarea piastrului — 
se așteaptă ca urcarea 
prețurilor să fie în 1966 
mult mai rapidă decît 
pînă acum.

Cauzele acestei situații 
sînt multiple. Principala 
rezidă în enormul deficit 
al bugetului sud-vietna-

tribuie deopotrivă la 
creșterea volumului cir
culației monetare dincolo 
de limitele suportabile și 
la dezvoltarea unei foarte 
active burse negre. O 
parte tot mai mare din 
fondurile administrației 
americane destinate să 
combată inflația galo
pantă din Vietnamul de 
sud alimentează traficul

a- 
de

§de piaștri. Se apreciază 
că numai anul trecut 40 
la sută din cei 150 mili
oane de dolari alocați de 
S.U.A. sub formă de „aju
tor" economic au fost 
transferați ilegal peste 
graniță. în total, circa 200 
milioane de dolari au in
trat pe această cale 
băncile vest-europene.

O altă cauză este și 
ceasta : în încercarea
a distruge baza economi
că a patrioților sud-viet- 
namezi, intervenționiștii 
americani și trupele sai- 
goneze incendiază și otră
vesc culturile agricole, iar 
operațiunile de desfrun
zire a junglei au distrus 
întinse plantații de cau
ciuc.

Cu alte cuvinte, situația 
deosebit de grea prin care 
trece economia sud-viet- 
nameză se datorează fap
tului că bogățiile acestei 
regiuni, ca și veniturile 
bugetare ale regimului de 
la Saigon, sînt înghițite de 
războiul de agresiune dus 
de imperialiștii americani 
și marionetele lor, război 
care, după cum relevă și 
săptămînalul vest-german 
„Die Andere Zeitung", 
urmărește „apărarea unei 
clici de politicieni și mili
tari ce au pus mîna pe 
putere împotriva voinței ® 
și sfidînd opoziția majori
tății populației". I

Gh. CERCELESCU S

PARIS 18 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la rebeliunea fascistă împotriva Republicii Spaniole (18 iulie 1936), Partidul Comunist din Spania a dat publicității o declarație. După 30 de ani de la instaurarea dictaturii — se spune în document — astăzi se simte tot mai urgent necesitatea unor schimbări, a unor transformări democratice, cu atît mai mult cu cît eșecul dictaturii fasciste a generalului Franco este cît se poate de evident.Declarația exprimă apoi punctul de Vedere al partidului comunist în ce privește politica sa de reconciliere națională care tinde spre izolarea adepților extremiști ai dictaturii și reacțiunii și spre facilitarea unei evoluții a imensei majorități a spaniolilor spre poziții democratice active. în condițiile istorice concrete din ultimii ani și din prezent, arată declarația, aceasta este singura cale posibilă pentru ca Spania să se elibereze de sub dictatură, pentru instaurarea democrației și pentru ca țara să pornească pe calea progresului. ,Subliniind necesitatea unei puternice mobilizări combative a întregului popor pentru a-i forța pe extremiști să părăsească puterea, declarația arată rolul și importanța grevelor și manifestațiilor muncitorești și studențești de amploare din ultimul timp, a mișcărilor țărănești și a acțiunii intelectualilor. Acesta este „unicul drum, și noi, comuniștii, se spune în declarație, considerăm că pe a- ceastă cale trebuie să se continue". Problema politică a Spaniei trebuie rezolvată prin acțiunea și lupta maselor.Partidul Comunist din Spania subliniază că este necesar ca forțele politice care se pronunță pentru libertate să ajungă la un

acord asupra unei alternative opusă franchismului, asupra unui program minimal și unui organism reprezentativ și unitar, capabil să-și asume provizoriu funcțiile guvernamentale pînă cînd poporul va putea să se pronunțe prin alegeri libere.Partidul comunist consideră că data de 18 iulie trebuie marcată „printr-o întîlnire a tuturor partidelor, asociațiilor, grupărilor politice și personalităților reprezentative, fără discriminare, care să fie de acord cu necesitatea stabilirii unui sistem de libertăți politice".

După convorbirile turco-italieneANKARA 18 (Agerpres).— în cursul vizitei oficiale pe care a făcut-o în Turcia, ministrul afacerilor externe al Italiei, Amintore Fanfani, a fost primit de președintele Turciei, Cevdet Sunay, de primul ministru Suleyman Demirel

Convorbire 
între
A. Kosîghin 
si H. Wilson
9 MOSCOVA 18 (Agerpres). — Luni a avut loc la Kremlin o convorbire între primul ministru britanic, Harold Wilson, care se află într-o vizită în Uniunea Sovietică, și Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Agenția TASS menționează că în timpul convorbirii s-a făcut un schimb de păreri asupra unor probleme actuale ale situației: internaționale.Tot luni, primul ministru al Marii Britanii a oferit un dejun, la care au participat Alexei Kosîghin, Dmitri Poleanski, Andrei Gromîko.

In cadrul pregătirilor în vederea alegerilor generale din primăvară, Federația stîngii democratice și socialiste din Franța (în compunerea căreia intră partidul socialist S.F.I.O., partidul radical și cîteva grupări politice mai mici) și-a făcut cunoscut, în rezumat, conținutul programului său electoral. Textul său complet va fi publicat în ajunul alegerilor.Ce cuprinde acest program ? De reținut mai întîi preambulul în care se precizează că „Federația ar refuza orice compromis, care ar determina-o să se asocieze la o politică contrară spiritului și datelor fundamentale ale programului". în plus se mai a- rată că Federația „nu are nici pretenția de a impune altora în întregime, nici în detaliu măsurile ce. le cuprinde" (programul). Observatorii consideră că prin a- ceasta programul lasă o marjă de discuție, iar membrii Federației au mînă liberă de a-și alege aliații („oameni sau formațiuni politice").Pe tărîm economic, programul prevede naționalizarea întreprinderilor de armament și a băncilor („o naționalizare limitată", după cum o califică „Le Figaro"), crearea unei bănci naționale ds investiții, o așezare mai justă a impozitelor; la capitolul social — revizuirea periodică a contractelor colective, extinderea sectorului spitalicesc, apoi o serie de ușurări fiscale, construcții de noi locuințe etc.In politica externă se preconizează dezvoltarea coexistenței pașnice prin încheierea unui pact european de securitate colectivă, compatibil cu sistemele de alianță preexistente, căutarea unei soluții în problema germană pe calea unei organizații confederate, ceea ce implică recunoașterea existenței R. D. Germane, participarea Franței la Conferința pentru dezarmare de la Geneva, reconversiunea în scopuri pașnice a industriilor atomice de armament, semnarea de către Franța a tratatului cu privire la încetarea experiențelor nucleare, denuclearizarea progre- ivă a centrului Europei, nediseminarea armelor atomice.Comentînd programul, „Le Figaro* observă că federații nu au

putut evita în întregime ca acest program să apară oarecum ca „un catalog în care mijloacele de realizare se văd mai puțin net decît obiectivele definite". Ziarul consideră programul mai acceptabil pentru partidul comunist decît pentru partidele de centru și remarcă că el cuprinde o serie de opțiuni pe. baza cărora vor putea fi încheiate alianțele electorale ale stîngii.Sub titlul „De la programul Federației la programul comun"' și sub semnătura lui Rene Andrieu, redactorul său șef, „l'Humanite" publică un editorial în care prima reacție față de programul Federației este în ansamblu favorabilă, însă cu unele observații. Ziarul notează cu satisfacție că Federația „refuză orice compromis cu forțele de dreapta" și că „respinge pretenția de a impune programul său celorlalți în întregimea sa". „L'Humanite" relevă de asemenea faptul că „în politica externă, unde divergențele dintre P.C.F. și S.F.I.O. păreau acum cîțiva ani ireductibile, programul face să apară în punctele importante o apropiere simțitoare a tezelor prezente". Dacă aprecierea asupra rolului Pactului atlantic rămîne radical diferită, scrie ziarul, există însă o largă convergență, nu numai asupra obiectivelor (coexistență pașnică, destindere internațională, relații Est-Vest), ci și asupra unui anumit număr de mijloace.în domeniul economic, „l'Hu- manite" observă că „nu se spune nimic despre monopoluri atît de importante ca cele din chimie sau electrometalurgie, nimic despre profiturile marilor societăți, nici un angajament ferm de ridicare a salariilor și de reducere a duratei muncii" în încheiere, organul P.C.F subliniază că a- cum, după ce Federația și-a făcut cunoscut programul, „se pune chestiunea de a trece de la programul Federației la programul comun al stîngii. Pentru noi a- ceastă confruntare este indispensabilă". Căci, conchide „l'Huma- nite", „nu este vorba doar de a avea un program. Mai trebuie, și acesta este criteriul reușitei, să existe o majoritate pentru aplicarea lui".
Al. GHEORGHIU

și a avut întrevederi cu ministrul de externe Ihsan Sabri Caglayangil.în comunicatul comun, dat publicității- la Ankara, se menționează că în cursul convorbirilor au fost abordate diferite probleme de politică internațională, precum și probleme economice de interes comun pentru cete două țări. în ce privește situația actuală a alianței atlantice, s-a discutat îndeosebi despre evoluția relațiilor între „cei 14“ și Franța, în perspectiva reuniunii prevăzute pentru luna octombrie, la care Consiliul atlantic intenționează să ia o hotărîre definitivă. „în problemele securității europene .— transmite agenția A.N.S.A. — se menționează valoarea noilor elemente furnizate de Declarația adoptată la Consfătuirea de la București a statelor participante la Tratatul de la Varșovia".Au fost analizate, de asemenea, chestiuni referitoare la colaborarea Turciei cu țările Pieței comune, problema cipriotă — după primele tratative între Turcia și Grecia — precum și situația din Vietnam.Ministrul de externe italian va mai rămîne în Turcia pînă miercuri, într-o vizită neoficială, urmind să aibă noi convorbiri cu omologul său turc.
PEKIN. Agenția China Nouă™ anunță că președintele C.C. al P. C. Chinez, Mao Tze-dun, a primit duminică delegați și ob- servatori ai organizațiilor care au participat la recenta întîlnire a scriitorilor din Asia și Africa. A fost de față Go Mo-jo.
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SOFIA. Luni și-a început lucrările sesiunea Comitetului Sindical International Consultativ in problema lemeilor muncitoare. La. lucrările sesiunii participă reprezentante ale femeilor din sindicale dintr-un număr de 28 de țări, printre care și o delegație din partea sindicatelor din țara noastră. în prima zi a sesiunii a fost prezentat un raport referitor la lupta femeilor muncitoare pentru drepturi so- cial-economice, împotriva discriminării politice și sociale, împotriva imperialismului și colonialismului, pentru democrație, progres, independență națională și apărarea păcii mondiale.||| MOSCOVA. Fumi Vongvicit, secretar general al partidului Neo Lao Haksat, ministrul informațiilor, propagandei și turismului al Laosului, a trimis co- președintelui sovietic al Conferinței de la Geneva din 1962 cu privire la Laos, telegrame în care se subliniază că în urma bombardamentelor efectuate de avioane americane asupra Laosului s-au produs victime în rin- dul populației civile și se distrug valori materiale.
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