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ORGANIZAȚIILE DE PARTID - 
PRINCIPALĂ FORȚĂ

DE PROGRES
IN COOPERATIVELE
AGRICOLE DE PRODUCȚIE

Constantin DÂSCÂLESCU’ prim-secretar al Comitetului regionalGalaji al P.C.R.
în noua etapă de desăvîrșire a construcției socialiste îndrumarea agriculturii cooperatiste ridică probleme complexe, determinate de diversitatea condițiilor natura- / Ie și economice, gradul diferit de dezvoltare economică și organizatorică a cooperativelor, cerințele producției și activității financiare- ; gospodărești, organizarea colabo- rării intercooperatiste și încadra- j rea organică a tuturor coopera- ’ tivelor în procesul dezvoltării ge- ' nerale a agriculturii. Rezolvarea J acestei sarcini de răspundere de- pinde în mare măsură de perfec- ționarea stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid, de întărirea rolului lor conducător în viața cooperativelor agri- ■ cole. Așa cum subliniază tovarășul i Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la plenara C.C. al P.C.R.' din noiembrie 1965, organele și organizațiile de partid „trebuie să-și 

îmbunătățească activitatea politi- 
co-organizatorică de mobilizare a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 

! muncii de la sate în lupta pentru 
sporirea producției, punînd în 
centrul întregii lor munci consoli
darea economică și organizatorică 
a cooperativelor".La capătul a aproape 4 ani de la înființarea primelor comitete de partid din cooperativele agricole putem afirma cu deplin temei că 
ele și-au dovedit eficacitatea, 
confirmînd o dată mai mult price
perea cu care partidul nostru ă- 
daptează formele organizatorice și 
metodele de activitate la cerințele 

1 vieții, la necesitățile concrete ale 
fiecărei etape a dezvoltării sociale.Care sînt principalele rezultate obținute prin crearea comitetelor de partid din cooperativele agricole de producție?Activitatea de partid a devenit mai concretă și mai eficientă, forțele de partid sînt mai bine repartizate pe sectoare de producție

și utilizate mai rațional; un număr sporit de comuniști sînt a- trași la conducerea activității de partid. Activînd zi de zi în mijlocul țăranilor cooperatori, organizațiile de bază pe brigăzi au posibilitatea să pătrundă în miezul problemelor producției agricole și să acționeze operativ pentru soluționarea lor, să îmbunătățească munca politico-educativă.In cooperativele agricole din regiunea noastră activează 243 comitete de partid, care conduc activitatea a 1 637 organizații de bază constituite în brigăzi de producție, cuprinzînd peste 34 000 membri de partid. Dezvoltîndu-și continuu experiența, comitetele de partid din cooperativele agricole ale regiunii noastre și-au îmbunătățit stilul de muncă, își îndeplinesc cu tot mai multă competență sarcinile de mare răspundere. Consider pilduitoare în această privință experiența cooperativei agricole din comuna Tătaru, raionul Făurei. Situarea ei în rîndul unităților fruntașe din regiune se datorește în bună măsură rolului activ, mobilizator al comitetului de partid. Membrii comitetului, avînd răspunderi precise în îndrumarea celor 11 organizații de bază, au ajutat birourile acestora să selecționeze un larg activ fără de partid, să se îngrijească de ridicarea nivelului politic al tovarășilor din activ, de atragerea lor la o participare sistematică la viața organizațiilor de bază. întrucît, de la crearea comitetului, numărul comuniștilor a crescut de la 84 la peste 250, comitetul de partid acordă o deosebită atenție educării comuniste a membrilor de partid. La educarea lor partinică contribuie, paralel cu cunoștințele dobîndite în cadrul învățămîntului de partid, a ciclurilor de conferințe
(Continuare în pag. a II-a)

Cooperația meșteșugărească 
în sprijinul eforturilor 
de diversificare a producției 
industriale de larg consum

Industria de stat 
republicana, prin 
specificul ei, produce 
confecțiile, încălță
mintea și tricotajele 
în serii, care nu pot 
fi însă mai mici de 
cîteva sute, uneori 
mii, de exemplare. 
Cumpărătorii apre
ciază produsele fa
bricilor industriei u- 
șoare. Dar, cu nenu
mărate ocazii, ei au 
făcut observația că 
se simte nevoia unor 
produse care, pe lin
gă reușita modelului 
și a execuției, să o- 
fere și avantajul unei 
anumite exclusivi
tăți. Un rol important 
în îndeplinirea aces
tei cerințe revine și 
cooperativelor meș
teșugărești. Ne-am a- 
dresat tovarășului in
giner R. Acațiu, 
vicepreședinte al 
UCECOM, pentru a 
afla amănunte în le
gătură cu pregătirile 
ce s-au făcut în ve

derea producției de 
articole de îmbrăcă
minte și încălțăminte 
în serii mici.— Cooperația meșteșugărească își propune să realizeze o gamă bogată de bunuri de larg consum, în completarea sortimentelor realizate i de industria republicană. O pondere însemnată o vor deține confecțiile, tricotajele, încălțămintea .și articolele de galanterie, care se vor realiza la cererea directă a unităților comerciale locale. în afara acestui gen de produse se vor mai livra — în cadrul volumului de mărfuri precizat la cererea Ministerului Comerțului Interior — confecții (în 1967) într-un volum de peste 400 milioane lei, încălțăminte de circa 65 mili

oane lei, tricotaje de aproximativ 32 milioane lei, galanterie de peste 25 milioane lei și alte articole în- tr-o gamă sortimentală deosebită, destinate, în special, marilor magazine.
— Ce trebuie să în

țelegem pryri serie 
mică și ce avantaje 
prezintă ea • pentru 
cumpărător ?— Aceste produse se vor executa într-un număr redus de exemplare din fiecare model — e vorba de rochii, taioare, par- desie, costume, paltoane, pulovere, jachete,. pantofi etc. Producția de serie mică permite realizarea unei varietăți mai mari de modele

Rodica ȘERBAN
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Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a ambasadorului U. R. S. S.în ziua de 26 iulie 1966, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a primit în audiență pe tovarășul A. V. Basov, ambasador extraordinar și plenipoten
țiar al U.R.S.S. la București, la cererea acestuia.A fost de față tovarășul Andrei Păcuraru, șef de secție la C.C. al P.C.R.Cu acest prilej a avut loc o discuție tovărășească.

® Un episod important în lupta pentru unitatea 

de acțiune a clasei noastre muncitoare 

© Arhitectura și plastica litoralului

*----------------------------------------------------
cu acad. Ștefan BALAN 
ministrul învățămîntuluiINTERVIUL NQȘTRD

Pregătiri pentru anul

După cum se știe, Congresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român a hotărît înființarea liceelor de specialitate. O 
dată cu noul an școlar își vor începe activitatea mai mult 
de 180 de asemenea licee. într-o convorbire cu ministrul 
învățămîntului am consemnat cîteva din pregătirile care se 
fac în acest scop.— înființarea liceelor de specialitate — ne-a spus d-sa .— răspunde unor importante cerințe ale economiei și culturii, deschide noi și largi posibilități de afirmare tineretului țării noastre. Este edificator în această privință faptul că liceele de specialitate vor fi frecventate la cursurile de zi și serale încă din primul an de circa 23 000 de tineri. Liceele industriale, agricole și economice vor- pregăti cadre în peste 50 de specialități: electroener- getică, exploatări miniere, utilaje pentru foraj și extracție, prelucrarea țițeiului, tehnologia proceselor siderurgice, construcții de mașini, utilaje în industria chimică, materiale de construcții, tricotaje și confecții textile, chimia produselor alimentare, agronomie, mecanică agricolă, contabilitate, merceo- logie, statistică, metrologie și multe altele. La acestea se adaugă liceele pedagogice, care pregătesc învățători și educatoare.în urma unei largi consultări cu personalul didactic, ministerele interesate și sfaturile populare, Ministerul învățămîntului definitivează în prezent planurile și programele de învățămînt. Aceasta nu este o sarcină ușoară, deoarece ele trebuie să urmărească îndeplinirea. în cele mai bune condiții, a scopului înființării acestor licee, și anume: buna însușire a unei profesiuni și dobîndirea de către elevi a unor temeinice cunoștințe de cultură generală. Din totalul orelor prevăzute pentru 4—5 ani de studii, circa 30 la sută vor fi afectate obiectelor de cultură tehnică generală și de specialitate. Ne preocupă în mod deosebit stabilirea unei corelații cît mai judicioase între materii, astfel încît absolvenții acestor licee să devină buni specialiști în meseria aleasă și să aibă, în același timp, posibilitatea să' se acomodeze la pro-r greșul rapid al tehnicii. Pregătirii de cultură generală i se va a- corda între 41 și 50 la sută din | numărul total al orelor de studiu | din cei 4 sau 5 ani de școlarizare. I Aceasta va permite elevilor din li- B ceele de specialitate să-și însu- ■ șească principalele discipline care B se studiază și la liceele teoretice. | O atenție deosebită se va acorda g predării limbii române, științelor | sociale, limbilor străine,' matematicilor, fizicii, chimiei, biologiei, istoriei și geografiei patriei.Se lucrează în prezent și la elaborarea manualelor necesare acestor licee. Este o sarcină a Editurii didactice și pedagogice ca, pe baza programelor ce se vor stabili, să treacă | neîntîrziat la pregătirea manuale- I

I

lor, antrenînd un cît mai mare număr de autori. Vor trebui evitate atît improvizațiile, cît și tendința de a transforma manualele în tratate sau în lucrări strict tehnice, lipsite de calități pedagogice.•— La redacție am primit 
scrisori prin care unii cititori 
se întreabă care vor fi per
spectivele absolvenților licee
lor de specialitate?— Absolvenții liceelor de specialitate vor intra în producție ca tehnicieni în specialitatea aleasă. Astfel, absolvenții liceelor indus-

Al. POPESCU
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CONVORBIRI OFICIALE ROM ĂNO-T URCE
ANKARA 26 (Agerpres). — Marți au început la palatul Consiliului de Miniștri al Turciei convorbiri oficiale între președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheor- ghe Maurer, și președintele Consiliului de Miniștri al Turciei, Suleyman Demirel.Din partea română au participat ministrul afacerilor externe, Cor- neliu Mănescu, și ambasadorul Republicii Socialiste România la Ankara, Ion Drînceânu.

Din partea turcă au participat ministrul afacerilor externe, Ihsan Sabri Caglayangil, și ambasadorul Turciei la București, Semsettin Arif Mardin.Convorbirile, care au fost reluate în cursul după-amiezii, s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, cordială.
★în aceeași zi, Alexandru Boabă, ministrul petrolului, a avut convorbiri cu Ibrahim Deriner, ministrul energiei al Turciei, iar Du

mitru Bejan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, a purtat discuții cu Kamuran Gurun, secretar general adjunct la Ministerul Afacerilor Externe pentru problemele economice.La discuții, în cadrul cărora au fost abordate probleme economice de interes reciproc, au participat de ambele părți consilieri și specialiști, iar din partea turcă și reprezentanți ai diferitelor departamente economice și întreprinderi de stat.

DINEU OFERIT OE PREȘEDINTELE CONSUMI DE MINIȘTRI AL TURCIEI
î 5ANKARA 26 (Agerpres). — Marți seara, în saloanele hotelului „Ankara Palace", primul ministru al Turciei, cu soția, a oferit un dineu în onoarea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. La dineu au luat parte membrii delegației române și membri ai ambasadei -române, la -Ankara.Din partea turcă au participat: Cihat Bilgehan și Kamil Oceak, miniștri de stat, Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul afacerilor externe, Ibrahim Deriner, ministrul energiei și resurselor naturale,, și alți membri ai guvernului, general- de armată Cemal Tural, șeful Marelui Stat Major, generali ai armatei turce și alte personalități.Au fost de față șefii unor misiuni diplomatice acreditați în capitala Turciei.în cursul dineului, care a decurs într-o atmosferă caldă, cordială, premierul turc, Suleyman Demirel, și premierul român, Ion Gheorghe Maurer, au rostit toasturi.Urînd bun venit șefului guvernului român și celorlalți membri ai delegației, președintele Consiliului .de Miniștri, SULEYMAN DEMI

REL, a spus : Prezența în Turcia a oaspeților români dovedește că relațiile dintre cele două țări au înregistrat în ultima vreme o dezvoltare pozitivă.Guvernul turc, a spus vorbitorul, dorește sincer să mențină și să dezvolte cu România cele mai bune relații. Sînt convins că astfel noi acționăm nu numai în conformitate cu interesele țărilor noastre,

dar că noi contribuim, de asemenea, la pacea și stabilitatea regiunii noastre și a lumii.Sînt sigur că această dorință și această convingere sînt împărtășite de guvernul român. Dovada cea mai vie o constituie primirea foarte sinceră și călduroasă rezervată de către conducătorii și poporul -român delegației- parlamentare turce condusă de domnul președinte Bozbeyli, care a vizitat în aprilie România.Pe de altă parte, colaborarea u- tilă întreprinsă recent între cele două țări ale noastre în domeniile comerțului, economiei, turismului și al transporturilor constituie tot atîtea auspicii fericite pentru viitorul relațiilor noastre.în continuare, premierul turc, a spus : Sînt fericit să constat că nu există diferende între Turcia și România, care sînt situate în aceeași regiune și au legături istorice și tradiționale.Faptul că noi nu împărtășim totdeauna aceleași puncte de vedere asupra problemelor mondiale nu trebuie să constituie un obstacol în dezvoltarea relațiiloi’ noastre bilaterale.Există, desigur, în domeniul internațional, numeroase probleme care așteaptă să fie rezolvate. Sîn- tem convinși că aceste probleme pot să fie rezolvate pe căi pașnice și prin tratative, în conformitate cu dreptatea, în cadrul principiilor egalității în drepturi, stimei și încrederii mutuale și al respectării angajamentelor internaționale.încă de la întemeierea sa, Republica Turcia a fost atașată, întotdeauna cu fidelitate, păcii, a dorit

0 CERINȚĂ ESENȚIALĂ
A ZOOTEHNIEI MODERNE
DE ÎNALTîn ultimii ani, în țara noastră, pe baza sarcinilor trasate de partid de a dezvolta zootehnia, au fost construite un mare număr de complexe avicole, combinate de îngră- șare a porcilor și alte u- nități de creștere industrială a animalelor. A- cestea se caracterizează printr-un grad înalt de mecanizare și utilizare a nutrețurilor combinate. Ce sînt nutrețurile combinate, de ce este necesară extinderea folosirii lor în zootehnie?Nutrețurile combinate sînt amestecuri de concentrate energetice (porumb, orz etc.), la care se adaugă produse bogate în proteine, vitamine, sări 'i minerale, microelements, în doze calculate științific, pentru a satisface integral cerințele diferitelor categorii de animale și păsări. Prepararea lor, pe bază de rețete, omo

genizarea cît mai perfectă prezintă avantaje deosebite, întrucît animalele și păsările le utilizează cu un randament superior. Consumul specific de furaje pe unitatea de produs (carne, lapte, ouă) este mai redus cu peste 25 la sută, se scurtează perioada de creștere și îngrășare cu circa 20 la sută la porci și 30 la sută la păsări. Totodată se reduc pierderile cauzate de bolile de creștere și carențele alimentare, este pusă integral în valoare capacitatea biologică de producție a animalelor și păsărilor, se creează con

diții pentru, obținerea; și livrarea ritmică a produselor animale.Cîțiva indici oglindesc superioritatea creșterii a- nimalelor și păsărilor în condiții de hrănire cu nutrețuri combinate. Pentru a obține 1 000 de ouă, în crescătoriile obișnuite ale gospodăriilor de stat s-au consumat 319 kg de furaje concentrate față de 220 kg, cite au fost necesare în sistemul industrial. Pentru realizarea unui kilogram de carne de pui în sistemul o- bișnuit s-au folosit 4,9 kg de furaje, în timp ce în complexele industriale

consumul a fost mult mai redus. Concludente sînt și rezultatele obținute la în- grășarea porcilor. Pentru fiecare tonă de carne de porc realizată în sistem gospodăresc s-au consumat 4700 kg furaje obișnuite, în timp ce în sistemul , industrial au fost necesare numai 3 120 kg nutrețuri combinate. Din compararea acestor date rezultă că, prin folosirea nutrețurilor combinate, se economisesc 1580 kg de concentrate la fiecare tonă de carne de porc și peste 1 200 kg la tona de carne de pui. Totodată prețul de cost se reduce cu 277 lei la mia de ouă și cu 7 510 lei la tona de carne de pui. Cifrele sînt concludente.
Ing. Const. BORDEIANU
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sincer dezvoltarea cooperării internaționale în cadrul egalității, dreptății și securității și nu a e- zitat niciodată să depună eforturi pentru salvgardarea păcii. Vorbitorul a citat în acest sens atitudinea guvernului turc față de problema Ciprului, eforturile sale pentru a găsi acestei probleme, pe calea negocierilor, o soluție conformă dreptului și echității. Referindu-se la România, primul ministru Demirel a spus : Noi urmărim cu interes dezvoltarea e- conomică, culturală și socială care are loc în țara dv. și ne bucurăm să constatăm că poporul român progresează pe calea prosperității, datorită succeselor realizate îndeosebi în domeniul industrial.Este în interesul nostru al tuturora ca țările din regiunea noastră să trăiască în pace, stabilitate, independență și prosperitate.Țin să vă exprim convingerea mea că vizita dv. va constitui o etapă importantă pe calea spre o mai largă înțelegere reciprocă între țările noastre și spre un nivel mai ridicat al relațiilor noastre, care progresează în mod pozitiv.în încheiere, Suleyman Demirel a ridicat paharul pentru pacea mondială, pentru colaborarea prietenească, care se dezvoltă între cele două țări, pentru prosperitatea poporului român, pentru sănătatea și fericirea președintelui Ion Gheorghe Maurer și a membrilor delegației române.După ce a mulțumit premierului Demirel pentru invitația de a vizita Turcia și aprecierile calde la adresa țării noastre și a poporului român, tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER a subliniat că delegația română simte din plin atenția și ospitalitatea cu care este înconjurată.Sîntem deosebit de bucuroși — a spus vorbitorul — că ni se oferă prilejul să luăm cunoștință nemijlocit de realizările și preocupările poporului turc în direcția dezvoltării economice și culturale a patriei sale, de eforturile depuse pentru industrializarea țării, problemă atît de actuală și importanță pentru majoritatea statelor. Vizita noastră, sîntem convinși, ne va întregi imaginea despre viața și munca poporului turc, despre străduința sa de a-și face țara mereu mai prosperă.In continuare, președintele Consiliului de Miniștri s-a referit la preocupările majore ale poporului român, subliniind că România își extinde și diversifică posibilitățile de participare la schimburile internaționale și dorește ca, în cadrul acestor schimburi, să vadă dezvoltîndu-se tot mai mult colaborarea româno-turcă.Guvernul român — a spus vorbitorul — consideră că dezvoltarea colaborării internaționale, menținerea păcii și rezolvarea problemelor internaționale sînt posibile numai în condițiile respectării stricte în relațiile dintre state a principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne ale altor state, egalității în drepturi și a- vantajului reciproc.Călăuzită de aceste principii. Republica Socialistă România depune eforturi pentru intensificarea relațiilor economice, politice și culturale cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, militează pentru pace și colaborare între state.

(Continuare în pag. a V-a)
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ORGANIZAȚIILE

pe teme legate de principiile organizatorice și politica partidului, faptul că ’ li se încredințează sarcini politice concrete ținînd seama de pregătirea, posibilitățile' și înclinațiile fiecăruia. Se prezintă informări în adunările generale despre felul cum se îndeplinesc sarcinile încredințate. Concluzia ce o desprindem din experiența noastră 
este că una din principalele obli
gații ale comitetelor de partid din 
cooperativele agricole constă în a 
îndruma și sprijini permanent or
ganizațiile de bază din brigăzi ast
fel ca ele să ajungă, cum se spune, 
să trăiască pe picioare proprii, să 
acționeze în fapt ca conducători 
politici pe locul de producție.Strîns legat de aceasta, comite
tele de partid au un rol hotărîtor 
în descoperirea și generalizarea 
inițiativelor valoroase menite să înlesnească înfăptuirea sarcinilor de mare însemnătate trasate în domeniul agriculturii de Congresul al IX-lea al P.C.R. Voi aminti cîte- va cazuri semnificative. La comitetul de partid al cooperativei agricole „Scînteia" din însurăței, raionul Brăila, cîțiva cooperatori au venit cu o propunere privind extinderea irigațiilor care, la prima vedere, părea fantezistă. Manifestînd receptivitate față de propunerea făcută și cercetînd temeinicia ei, comitetul de partid a sugerat consiliului de conducere al cooperativei să încerce aplicarea acesteia. Așa s-a ajuns la săparea fîntîni în luncă cu reia s-a descoperit o ză de apă freatică la numai 1,5—2 metri, săparea unei „baterii care asigură debitul cesar pentru irigarea unor mari suprafețe de teren. Tot pe- baza unor inițiative din masă, în comunele Buciumeni și Poiana, raionul Tecuci, s-a trecut la valorificarea prin plantarea cu viță vie a unor suprafețe mari de ren, situate pe pante repezi.Activitatea multor comitete partid ne-a confirmat convingerea 

că rezervele de sporire a produc
ției agricole pot fi mai bine cu
noscute și scoase la iveală acțio- 
nînd pe teren, în mijlocul coope
ratorilor, al specialiștilor din co
operativele agricole, decît trăgînd 
concluzii de la centrul de raion. Așa se face că, în timp ce din- tr-un studiu efectuat în raionul Brăila reieșea că irigațiile pot fi extinse, cu posibilitățile proprii ale cooperativelor agricole, pe 700 de hectare, atunci cînd s-a făcut o cercetare atentă la fața locului, s-a constatat că suprafețele irigate pot fi extinse cu 1 540 de hecp tare.Asemenea exemple și multe altele asemănătoare scot în eviden
tă necesitatea de a ajuta comite
tele de partid din cooperativele a- 
gricole să fie cît mai receptive 
față de tot ce e nou și înaintat, 
să se deprindă a privi lucrurile 
în perspectivă, să analizeze con
cret cum pot fi înfăptuite hotărî
rile partidului în condițiile spe
cifice ale fiecărei unităti.Considerînd că un rol important în dezvoltarea agriculturii cooperatiste îl are generalizarea expe
rienței comitetelor de partid din 
cooperativele agricole fruntașe, comitetul regional organizează periodic acțiuni consacrate acestui scop. La începutul anului a avut loc, la Galați, cursul de instruire de 12 zile cu secretarii comitetelor de partid din cooperativele a- gricole și cu secretarii noi aleși ai organizațiilor de bază din brigăzi. în referatele prezentate, ca și în discuții, accentul a fost pus pe asemenea probleme cum sînt: modul de a exercita dreptul de control ducere ducerii răspîndire a ceea ce e nou și intat în producția agricolă, munca de întărire a rîndurilor partidului, propaganda de partid munca politică de masă, cum pregătesc adunările generale, losirea eficientă a activului partid și a activului fără partid. S-au organizat, de asemenea, cursuri de instruire a secretarilor organizațiilor de bază din brigăzi și un instructaj cu secretarii comitetelor de partid asimilate în drepturi comitetelor o- rășenești de subordonare raională.în timpul care a trecut de la Congresul al IX-lea al P.C.R. biroul și secretariatul comitetului regional de partid au analizat de două ori situația cooperativelor a- gricole mai puț;in consolidate din punct de vedere economic și organizatoric, stabilind un ansamblu de măsuri privind întărirea lor. Colective formate din activiști de partid și de stat cu experiență, președinți, ingineri, contabili și brigadieri din cooperativele agricole fruntașe au studiat atent situația fiecăreia din . aceste unităti, ajutîndu-le să adopte măsuri concrete privind întărirea organizațiilor valoare re a cadrul ență și demonstrațiilor practice la unități fruntașe li s-a demonstrat „pe viu" cum trebuie organizată activitatea. Faptul că din 55 cooperative agricole clasificate la începutul anului 1965 drept unități slab consolidate economic și organizatoric, 35 au ieșit din a- ceastă categorie la sfîrșitul anu-

lui, dovedește că există condiții ca anul acesta toate cooperativele a- gricole din regiune să obțină rezultate care să le situeze în rîn- dul unităților consolidate.Cu toate rezultatele bune obținute, trebuie spus însă că întărirea organizațiilor de partid din u- nele cooperative agricole este încă departe de a ne satisface, în activitatea comitetelor raionale Focșani, Bujor se vădesc încă serioase deficiențe în îndrumarea comitetelor de partid din cooperativele agricole. Mai sînt cazuri cînd unii instructori teritoriali se „împotmolesc" la nivelul comitetelor de partid, uitînd de existenta organizațiilor de bază pe brigăzi ; alții concep ajutorul acordat comitetului ca o tutelare măruntă, rezolvînd unele probleme direct cu organizațiile de bază, punînd comitetul de partid în situația de „spectator". Mai întîlnim cazuri cînd comitetele de partid se ocupă de probleme aflate în competenta consiliului de conducere al

cooperativei, a brigăzilor, negli- jînd în schimb probleme majore privind întărirea democrației cooperatiste, munca politico-educa- tivă de masă.Biroul comitetului regional a stabilit un șir de măsuri menite să contribuie la ridicarea nivelului muncii de partid în cooperativele agricole. Astfel, între altele, în acest trimestru, toate birourile comitetelor raionale de partid și-au prevăzut în plan analiza temeinică a tuturor laturilor activității unuia sau mai multor comitete de partid din cooperativele agricole.Dezvoltînd experiența dobîndită, vom asigura o îndrumare concretă, eficientă a comitetelor de partid din cooperativele agricole, cu convingerea că maturitatea, competenta lor este o condiție de cea mai mare însemnătate a mobilizării maselor țărănimii cooperatiste . la înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R. privind înflorirea agriculturii noastre socialiste. Parcă ar fi căsuja din poveste... (Instantaneu la Muzeul satului)
Foto : V. Polizache

Cum se asigură
Iunei ajutorul că- bogată pîn- adîncime de iar apoi la de fîntîni" de apă ne-
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de tede

asupra consiliilor de ale cooperativelor și a brigăzilor, metodele con- con- de îna-
și se fo- de de

de partid, punerea în a resurselor de spori- producției agricole; în schimburilor de experi-
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Nu ne-am putea imagina 
Capitala fără ștranduri. în 
fiecare zi 100 000 de bucu- 
reștem le frecventează 
pentru a se odihni și re
crea, profitînd de aerul lor 
curat și de răcoarea apel.

Avînd in vedere afluen
ța publicului, e firesc să ii 
se consacre acestor locuri 
de recreare întreaga aten
ție. Garanții nu s-ar putea 
spune că nu există: „Fa
cem tot ce putem", ne asi
gură gospodarii I.C.A.B.- 
ului. „Vom fi cu ochii în 
patru", ne spun inspecto
ratele sanitare. Din păcate 
insă, faptele demonstrează 
că din punct de vedere al 
curățeniei, al igienei, u- 
nele ștranduri nu cores
pund acestor asigurări li
niștitoare.

Prin definiție, apa este 
transparentă, fără gust și 
fără miros. Dar apa ștran
durilor arondate pe lacu
rile Băneasa, Floreasca, 
Tei, de pildă, nu confirmă 
nici una din aceste pro
prietăți îndeobște cunos
cute. Mirosul putred 
ce-1 degajă pînă departe, 
verdele-cleios al întin
derilor, perdelele țesu
te pe lingă maluri din 
tot ceea ce nu te aștepți, 
fac din „apa vie" pe care 
o căutăm — rezervorul 
unor profunde nemulțu
miri. lată transcrisă o pă
rere : „Nici unul din ștran- 

' durile bucureștene nu-i a- 
tit de prost — ne spunea 
un pescar amator de pe 
Floreasca, paratrazind o 
veche maximă — ca să nu 
folosească intr-o privință 
oarecare. Nu taa baie în 
ștrand de mulți ani, Pre
fer să pescuiesc".

Gluma dispare insă cu 
totul dacă ascultăm păre
rea medicului Florin Șer- 
bănescu, de la Policlinica 
nr. 10: „O serie întreagă 
de boli de piele se pot lua 
de la ștrand. întilnim ca
zuri de epidermoftie inter- 
digitală și plantară (boală 
de piele datorită unei ciu
perci). Trebuie să arătăm 
că o dată cu venirea verii, 
în cabinetele de dermato
logie apar frecvent astfel 
de cazuri de Îmbolnăviri".

Desigur, „întîmplări" de 
acest fel sînt inadmisibile. 
Legile statului conțin pre
vederi dintre cele mai 
stricte pentru protecția 
sănătății oamenilor. După 
cite știm, îmbolnăviri ca 
cele menționate mai sus 
s-au petrecut și la ștrandul 
Floreasca I j în aceeași 
perioadă Inspectoratul sa-

nitar de stat al raionului 
30 Decembrie făcuse ur
mătoarele constatări cu 
privite la curățenia ștran
dului : „Apa lacului pentru 
îmbăiere este foarte mur
dară". Cum se explică to
lerarea acestei flagrante 
încălcări de la normele 
elementare de igienă ? Ce 
au făcut cei responsabili 
— administrația ștrandului, 
I.C.A.B. etc. — pentru a 
lichida urgent o asemenea 
situație gravă ?

Șeful ștrandului Floreas- 
ca f, Remus Petrescu, ne 
dă aceste explicații, care 
dacă nu sînt inspirate de 
naivitate dovedesc un mare 
grad de Indolență : 
daria o aduce

ani de zile — în ciuda re
petatelor sesizări ale foru
rilor sanitare — organele 
de gospodărire ale orașu
lui, întreprinderea care ad
ministrează ștrandurile 
n-au întreprins acțiunile ce 
se impuneau pentru cură
țirea impurităților depuse 
pe fundul lacurilor, pentru 
asigurarea igienei apei și 
a ștrandurilor.

Și mai grav este faptul 
că în afară de apele plu
viale cu un mare poten
tial de îmbolnăviri, în 
le acestor lacuri sînt 
versate prin diferite 
nale, ape reziduale.

„Depozitul central-Bă- 
neasa al Bazei de desfacere 

(Ministerul Pe

ape- 
de- 
ca-

„Mur- 
mereu vîn- a D.G.Ah

-au curăfat bazinul? unde știi?
Desene de A. MATTY

trolului), de exemplu — 
arată ing. Constantin Cojo- 
caru, șeful Gospodăriei de 
lacuri a I.C.A.B. — nu are 
filtre corespunzătoare. Din 
această cauză, cînd vin 
ploile mari toate reziduuri
le de păcură deversează în 
lac. La fel se întîmplă cu 
Depoul C.F.R. București- 
Triaj, Fabrica de zahăr 
Chitila, Fabrica „Glucoza".

Aceste deficiente pun în 
lumină și ineficacitatea 
constatărilor repetate ale 
inspectoratelor sanitare, 
care se rezumă la a sem
nala situația de pe teren, 
de a întocmi rapoarte, fără 
a trece la măsuri severe, 
în virtutea prevederilor 
legale. Iată un caz con
cret : Inspectoratul sani
tar de Stat al Capitalei a 
sesizat că apa ștrandului 
Copăceni-Argeș e mereu 
murdară. Cauza : în amon
te, pe malul Argeșului, 
funcționează o crescătorie 
de porci a secției Stroja 
— Combinatul agroali- 
mentar „30 Decembrie". 
După mai multe somații 
pentru măsuri de epurare 

sani- 
să 
cu
a- 

nici 
Fi

res-

a apei, inspectoratul 
tar raional a hotărît 
amendeze combinatul 
5 000 de lei. Măsura 
ceasta însă n-a avut 
o eficacitate. De ce ? 
indcă întreprinderii 
pective i-a convenit să su
porte o asemenea 
ială. Așadar, în 
acestor „măsuri" 
dul funcționează 
parte în 
nice. Deși îi stă în putin-

cheltu- 
ciuda 
ștran- 

mai de- 
conditii neigie-

mai
va-loo

tul. Ce să facem ? „Măta
sea broaștei" n-o putem 
scoate. Ca să nu se 
vadă, dimineața facem 
luri cu o șalupă..."

Cu alte cuvinte, în
• de măsuri, paleative pen

tru ascunderea surselor de 
infecție, a neglijenței.

Aceeași situație la 
ștrandurile Băneasa și Tei. 
în
Și 
la 
de 
mîini și de picioare, 
mîl clisos „de Techirghiol 
cum spun unii,

plus, colonii de scoici 
de melci pe care calci 
tot pasul i multe soiuri 
alge care se agață de 

un

'.uixi opun uuii, „pavează 
mai toate lacurile.

Medicii posturilor de 
prim ajutor de la ștrandu
rile Floreasca I și II ne 
spuneau că de la începu
tul sezonului au înregis
trat 1 001, și respectiv 
1 239 de mici răniri în cio
buri și scoici. Toate aceste 
grave deficiente se explică 
si prin faptul că

(Urmare din pag. I)

ță să dea decizie de sus
pendare a funcționării 
ștrandului, Inspectoratul 
sanitar al Capitalei „închi
de ochii", 
ză și cînd 
ficiențele 
ștrandul

Așa procedea- 
e vorba de de- 
semnalate la 

______ Izvor sau , la 
ștrandul Libertății. Acesta 
din urmă, deși n-are 
autorizație de funcționa
re, totuși... funcționează. 
„Nu le dăm autorizație de
oarece în condițiile de a- 
colo s-ar putea să apară 
vreun „caz" și atunci noi 
răspundem". Această fugă 
de răspundere duce evi
dent la sfîrșitul logic: tîr- 
guieli perpetue cu admi
nistrația ștrandurilor pen
tru luarea măsurilor reco
mandate. Dar pe seama 
cui .se stabilesc asemenea 
tranzacții ? Pe seama igie
nei, a sănătății oamenilor ? 

Ge măsuri practice, o- 
perative, eficiente înțeleg 
să ia Sfatul popular al Ca
pitalei, Comitetul de Stat 
al apelor, întreprinderea 
de canal-apă-București 
pentru ca în cel mai scurt 
timp să se realizeze o îm
bunătățire radicală a situa
ției ? Avînd în vedere gra
vitatea deficientelor sem
nalate, numeroasele sesi
zări și reclamații din par
tea cetățenilor, așteptăm 
răspunsul forurilor vizate 
și mai ales soluțiile de 
îmbunătățire a situației 
actuale.

Nicolae BRUJAN

că unitatea și unificarea sindicală 
ceferiștilor. Trăiască lupta unită 
ceferiștilor din întreaga fără.”Pentru sprijinirea concretă

Se împlinesc 30 de ani de la Congresul Uniunii generale a sindicatelor ceferiste din România, — eveniment politic însemnat în șirul- acțiunilor intense întreprinse de Partidul Comunist Român pentru ralierea pe o platformă comună a tuturor forțelor' democratice, patriotice din țara noastră, interesate vital în stăvilirea pericolului fascist, în apărarea independenței și suveranității naționale — amenințate de expansi- unea Germaniei hitleriste. Relie- fînd amploarea și intensitatea activității desfășurate în această perioadă de Partidul Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia în expunerea cu prilejul celei de-a 45-a aniversări a creării P.C.R. : „Eroica 
luptă dusă în acei ani de partidul co
munist în fruntea clasei muncitoare ți 
a unor largi forfe progresiste sub stea
gul democrației și independentei țării, 
atitudinea lucidă a unor grupări por 
litice ale claselor conducătoare au stă
vilit pentru un timp ascensiunea spre 
putere a organizațiilor fasciste șl în
robirea fării Germaniei naziste”.O latură esențială a activității conduse de P.C.R.' în această perioadă a constituit-o lupta pentru înfăptuirea unității de acțiune a clasei muncitoare. Folosind experiența bogată a marilor bătălii de clasă din 1933, în cursul cărora s-a reușit înfăptuirea unității de acțiune a tuturor muncitorilor — comuniști, cialiști-independenți,. membri altor partide și organizații, sau muncitori neorganizați — P.C.R. s-a orientat, în anii următori, spre utilizarea oricăror posibilități existente în vederea făuririi Frontului unic muncitoresc. în acest scop, partidul a acordat o deosebită atenție făuririi unității de acțiune în rîndul sindicatelor — cele mai largi forme de organizare a clasei muncitoare.îmbunătățirile parțiale pe care muncitorii feroviari le smulseseră în timpul marilor lupte din 1933, cu prețul multor sacrificii și jertfe, au fost, treptat, anulate. Condițiilor aspre de trai li se adăugau măsurile de teroare îndreptate de organele represive burghezo-moșierești împotriva partidului comunist și a celorlalte partide și organizații muncitorești, a sindicatelor ceferiste din întreaga țară. O parte însemnată a conducătorilor de frunte ai muncitorimii ceferiste se afla în închisori, ca urmare a proceselor din anii 1933—1934 de la București, Craiova, Iași, Cluj și din alte centre.întreaga muncitorime ceferistă se convingea tot mai mult că singurul drum ce o putea aduce la cucerirea și garantarea drepturilor sale era unitatea de acțiune, întărirea sindicatelor ca organe de front unic, întărirea Uniunii Generale a Sindicatelor C.F.R. din România. Acesteia îi erau afiliate în anul 1936 sindicatele din București, Cluj, Iași, Arad, Simeria, Pașcani, Tr. Severin, Constanța, Brașov, Sighet, Brăila, Satu Mare, Timișoara, Slatina, Cernăuți, Galați, Buzău și din alte centre feroviare. Ținerea unui congres al U- niunii sindicatelor ceferiste se impunea cu necesitate.Salutînd convocarea congresului ceferist, un document al publicat în iunie 1936, printre altele: „Congresul 

trebuie să facă o întorsătură 
în lupta proletariatului 
Luptafi hotărît pentru realizarea uni
tății de luptă a clasei muncitoare, a 
frontului unic proletar și pentru con
centrarea tuturor forțelor democratice 
în Frontul Popular Antifascist. Trăias- 

a 
a

social-democrați, so- ai

P.C.R., arăta 
vostru 

hotărîtă 
ceferist...

In sfîrșit, apă curată!...
r

din materiale cît mai diverse și într-o paletă amplă de culori. Această producție se caracterizează prin mobilitate de adaptare la cerințele sezoniere și la fluctuațiile modei. Credem că în acest fel vom sprijini comerțul în eforturile sale de a oferi cumpărătorilor posibilitatea de a-și satisface pe scară mai largă preferințele. încă în cursul acestui semestru vom livra primele cantități din produsele amintite.Asigurarea unei mari diversități de modele cere intensificarea activității colectivelor de creație organizate pe lîngă cooperativele „Șîrguința", „Tri- cotextil" și „Arta încălțămintei" din Capitală, care vor pune la dispoziția celorlalte unităti productive din țară modele și documentații tehnice. Acestor colective li s-au creat condiții pentru a fi la curent cu tot ce este nou în acest domeniu, pe plan mondial — publicații de specialitate, reviste de modă — astfel ca modelele create să fie în pas cu tendințele cele mai actuale.

Produsele de serie mică trebuie să se distingă și prin calitatea și aspectul materialelor din care sînt făcute. De aceea socotim problema aprovizionării cu materii prime și auxiliare drept una dintre cele mai importante. Ne străduim să procurăm tot ce este mai original, atît din producția internă cît și din import: jerse de lînă, jerse pe moltopren, stofe mohair, lustrin și tergal, piele artificială, țesături din terilen pentru fulgarine etc.
— Ce perspective se 

deschid în fața acestei 
producții de mică serie ?— Sînt multe posibilități de extindere și în sfera altor bunuri de consum la care industria nu poate asigura integral variația sortimentală cerută de populație cum sînt, de exemplu: articolele de marochinărie, flori, nasturi, podoabe, pălării etc. Pentru a se putea asigura aprovizionarea magazinelor cu articole de modă în anticiparea sezonului se vor lua măsuri pentru stabilirea unor forme cît mai simple de avizare, contractare și fixare a prețului care să înlesnească

pătrunderea rapidă a a- cestor sortimente în comerț. Aceasta necesită firește și mai multă operativitate din partea noastră, a cooperației meșteșugărești, cît și din partea organelor comerțului.
•— Ce mijloace vă stau 

la îndemînă pentru reali
zarea acestor cantităti de 
mărfuri ?— Datorită specificului cooperativelor meșteșugărești, organizarea acestei producții se va face cu investiții minime. Procesul de producție al acestor articole va fi organizat în cooperativele care dispun de condiții, lucrători calificați și de personal tehnic. Totodată vor fi atrase și alte forte de muncă din rîndul pensionarilor și al femeilor casnice, a căror calificare profesională corespunde cerințelor executării unor asemenea produse și care vor presta această muncă la domiciliu. Astfel, organizarea producției de serie mică va constitui și un mijloc de lărgire a activității cooperației meșteșugărești, de atragere în cîmpul acestei munci și a altor forțe de muncă, în prezent insuficient folosite.

a muncii de pregătire a congresului, partidul comunist a desemnat mai multi activiști ai săi în frunte cu Ilie Pintilie, secretar al C.C. al P.C.R. Pregătirile minuțioase făcute pentru congres au determinat desemnarea ca delegați, în cadrul tuturor sindicatelor ceferiste, a acelor muncitori — comuniști, social- democrați sau fără de partid — care șe dovediseră în lupta zilnică hotărîți să acționeze pentru satisfacerea revendicărilor vitale ale feroviarilor, pentru făurirea unității de acțiune în cadrul Uniunii sindicatelor ceferiste. Printre aceștia se numărau : Ilie Pintilie, Gheor- ghe Apostol, Vasile Bîgu, Ion Turcu, Traian Hulubescu, Nicolae Bucurescu, Constantin Lepădatu, Ștefan Niculescu, Șandru Ovidiu, Timotei Scribnic, Constantin Cîm- peanu, Nica Constantin Pintilie, Emil Ghenghea, Marin Avrames- cu, Stelîan Moraru, Vasile Lefter, Constantin Georgescu și mulți alții.Convocat initial la București, dar amînat de mai multe ori și, în cele din urmă, interzis de autorități, care se temeau de izbucnirea unui nou „februarie 1933", Congresul Uniunii Sindicatelor ceferiste și-a deschis lucrările la Brașov, la 26 iulie 1936. „Congresul Uniunii sin
dicatelor ceferiste, asupra căruia 
stau ațintite privirile atîtor cate
gorii de muncitori — nota ziarul „Dimineața" — s-a deschis azi di
mineață sub semnul unui spirit de 
desăvîrșită unitate sindicală, în 
prezența a peste o mie de inși care 
au umplut mica sa'.ă de spectacole 
a Căminului muncitoresc din Bra
șov".La discuții au luat parte un număr impresionant de delegați. A- ceștia au ilustrat cu exemple vii condițiile grele de muncă și de trai ale ceferiștilor, șicanele și măsurile represive la care erau supuse

organizațiile muncitorești, au exprimat hotărîrea celor ce-i desemnaseră să participe la congres de a lupta pentru unitatea de acțiune în sînul Uniunii sindicatelor ceferiste, pentru unitatea întregii clase muncitoare. De la tribuna congresului, numeroși vorbitori au exprimat un vehement protest împotriva tolerării de către guvern a activității trădătoare, a organizațiilor fasciste, agenturi ale hitle- risrnului în țara noastră, a căror politică profund antinațională prejudicia grav interesele vitale ale poporului român, punînd în pericol însăși existența României ca stat independent și suveran.Sintetizîrid revendicările formulate în cursul dezbaterilor, Congresul de la Brașov a adoptat două moțiuni, adresate Direcției generale a C.F.R. și Casei muncii C.F.R., în care erau cuprinse cererile juste ale personalului ceferist din întreaga .țară : revenirea la salariile' și drepturile cucerite în 1933, reangajarea tuturor ceferiștilor concediați, eliberarea conducătorilor ceferiști condamnați în urma luptelor din 1933, ca și a tuturor deținuților comuniști și antifasciști, acordarea de pensii familiilor celor căzuți în 1933, recunoașterea comitetului de fabrică, ridicarea cenzurii și stării de ase- ȚjP diu, libertatea de întrunire și organizare a ceferiștilor etc.In semn de solidaritate cu congresul ceferist, în cursul dezbaterilor au luat cuvîntul și o serie de reprezentanți ai sindicatelor din alte rațnuri profesionale. „Dum
neavoastră reprezentați pentru noi 
avanpostul luptei întregii munci
torimi și vă declarăm deschis că 
puteți conta pe sprijinul nostru, 
gata oricînd pînă la sacrificiu" — declara, de Sindicatului brăcăminte.în timpul cu prilejul alegerii noului Comitet■ al Uniunii, unele elemente oportuniste au încercat să lovească în unitatea de acțiune a ceferiștilor. Majoritatea zdrobitoare a delegați - lor, animată de un puternic spirit de unitate, a respins însă aceste încercări, în noul Comitet fiind aleși muncitori ce se situau pe pozițiile unității; indiferent de apartenența lor politică.Alegerea a numeroși membri ai P.C.R. în comitet nu a scăpat a- tenției organelor represive care consemnau, într-un raport, că, la Congres ’ „elementele comuniste au reușit să pătrundă, acaparînd majoritatea locurilor din comitetul de conducere". Pentru partidul comunist, însă, mai presus decît numărul comuniștilor aleși în conducerea Uniunii sindicatelor ceferiste era faptul că Congresul con

stituise un important succes pe li
nia înfăptuirii unității de acțiune 
a clasei muncitoare.Ca expresie a stării generale de spirit a delegaților la congres, a poziției lor patriotice, antifasciste — cum nota un ziar al vremii — 
„pe lîngă rezultatele privitoare la 
revendicările economice și pro
fesionale, atît de arzătoare la că
ile ferate, pe lîngă o rezoluție pri
vitoare la unitatea sindicală și 
frontul unic muncitoresc, delega
ții muncitorimii ceferiste — înainte 
de a se despărți și a se răsfira în 
toate colțurile țării pentru a duce 
zecilor de mii de ceferiști cuvîntul 
congresului lor — au făcut spon
tan o mare și frumoasă manifesta
ție pentru pace". Cu acest prilej a fost adoptată unanim o rezoluție în numele celor peste 20 000 de ceferiști organizați, ca și a altor zeci de mii de muncitori, neînscriși în sindicate, dar care li s-au alăturat. 
„Congresul — se arăta în rezoluție — 
este de părere că numai închegarea 
unui larg front popular antifascist al 
tuturor forțelor democratice, avînd ca 
bază frontul unic muncitoresc, cît ți 
înfăptuirea unui larg front al păcii 
poate bara drumul fascismului ți al 
războiului".Lucrările Congresului de la Brașov au fost urmărite cu viu interes de întreaga mișcare muncitorească din România, iar hotărîrile sale au fost salutate cu căldură de numeroase organizații muncitorești, democratice, de sindicate și presa muncitorească.Cu hotărîrile Congresului s-au solidarizat și alte pături și categorii sociale. Personalități proeminente ale vieții cultural-științi- fice, artistice și publicistice din țara noastră au semnat în coloanele ziarelor vremii articole expri- mînd solidaritatea cu luptătorii ceferiști. „Cuvîntul liber" — unul dintre ziarele democratice de prestigiu — nota, din 1 august 

de la Brașov 
este un succes 
mâne, un pas 
unității sindicale, al luptei în front 
popular pentru pîine, .pace și libertate".Congresul a fost salutat prin telegrame de adeziune de către feroviarii din Anglia, Belgia, Grecia, Polonia, Suedia și alte țări.Prin amploarea și semnificația sa politică, Congresul Uniunii generale a sindicatelor ceferiste din România s-a înscris printre cele mai importante acțiuni ale mișcării muncitorești, democratice și antifasciste din țara noastră din acei ani, contribuind la călirea marilor forțe sociale care aveau să desfășoare în anii următori, în frunte cu partidul comunist, puternice bătălii împotriva pericolului fascismului, pentru salvgardarea intereselor naționale ale poporului român.

pildă, reprezentantul lucrătorilor din îm-Congresului, îndeosebi

în numărul său 1936 : „Congresul 
al Uniunii C.F.R. 
al democrației ro- 
înainte pe drumul

Gh. I. lONIȚÂ
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complexele este nece- mod trep- mai accen-

centru de calcul teritorial, 
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industrialecalculelor.
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mai să conțină so- econo- în caz contrar, beneficia- 
proiectanții, care au res-
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DE CE SE ÎNDEPLINEȘTE ANEVOIOS

Ca și altor regiuni ale țării și regiunii București i s-au alocat _ în acest an însemnate fonduri de investiții destinate construirii unor noi capacități de producție în industrie și agricultură, a 1 800 a- partamente și a unui număr însemnat de școli, spitale și altor obiective social-culturale. La Combinatul de îngrășăminte chimice din Turnu-Măgurele e prevăzut să intre în funcțiune fabricile de amoniac, uree, acid azotic și azotat de amoniu și vor începe lucrările din etapa a IV-a. La Călărași se construiește o fabrică de prefabricate din beton, se extind și se modernizează fabricile de conserve Valea Roșie și Buftea, se vor executa lucrări de amenajare și modernizare a porturilor dunărene. Planul de investiții prevede, de asemenea, construirea unor noi linii electrice de înaltă și joasă tensiune, electrificarea a 125 de sate și 318 cooperative agricole. Totodată, vor funcționa la întreaga capacitate com-

Anul acesta în schelele Boldești, Cîmpina, Urlați și Berea din regiunea Ploiești au fost descoperire noi straturi care, după aprecieri, conțin o cantitate de țiței și gaze a- proape egală cu producția regiunii pe 5 zile. Rezervele de cărbune descoperite în ultimul timp permit sporirea cu 60 la sută a producției bazinului carbonifer „Muntenia", iar rezervele de sare de la Slănic s-au dublat anul acesta. Au fost descoperite totodată importante rezerve de nisip cuarțos pentru sticlărie și alte materii prime necesare fabricilor de ciment și șa- motă.
Mijloace 
mecanizate

Bazinele carbonifere ale 
tării cunosc importante în
noiri. In cursul acestui an, în 
Valea Jiului au fost puse în 
funcțiune numeroase utilaje: 
transportoare, vagoneți de mi
nă, ciocane de abataj, perfo
ratoare, ventilatoare pneuma
tice în valoare de peste 54 mi
lioane lei. în bazinul carboni
fer Motru se introduc locomo
tive Diesel, care vor tracta va
goneți de mare capacitate, pre
cum și transportul cu benzi 
pînă la suprafață.

Acțiunea de înzestrare teh
nică a acestui sector continuă. 
Ca urmare, vor fi create posi
bilități pentru sporirea pro
ductivității muncii pînă la 8 
tone de cărbune pe post față 
de numai 2 tone cît este în 
prezent randamentul maxim 
la minele din aceste bazine. 

plexele industriale de creștere și îngrășare a porcilor și taurinelor ; se vor extinde lucrările de hidroameliorații în lunca Dunării.(Toate acestea au rolul de a asigura creș
terea potențialului economic al re
giunii, ridicarea nivelului ei de in
dustrializare.Care e stadiul lucrărilor pe șantiere ? în ce fază se găsesc elaborarea documentației tehnice, contractarea utilajelor tehnologice și organizarea șantierelor ? Cum decurge aprovizionarea cu materiale? Aceste probleme la care ne vom referi pe scurt în articolul de față, au constituit, de altfel, obiectul unei recente plenare a Comitetului regional de partid București.Prima concluzie : în primul se
mestru s-a realizat doar 41,5 la 
sută din planul anual de investiții. Și chiar dacă pe anumite șantiere— Combinatul de îngrășăminte chimice Turnu-Măgurele, cel de celuloză și hîrtie Călărași, șantierele din raza de activitate a trusturilor Gostat Slobozia și Călărași,— s-au înregistrat realizări mai mari decît media pe regiune, totuși 
rămînerile în urmă pe șantierele 
altor obiective au cîntărit greu în 
balanța planului de investiții. Mai mult, pe unele din șantierele care stau mai bine cu graficele se 
constată o inconsecvență în desfă
șurarea ritmică a tuturor lucrărilor 
planificate. La Combinatul de la Turnu-Măgurele lucrările de construcții-montaj au fost terminate înainte de termen, probele tehnologice la unele obiective se tot prelungesc peste datele stabilite, micșorînd astfel e- ficiența economică a investițiilor. 
Rămase în urmă sînt și unele lu
crări Ia construcțiile de la șantie
rul naval Giurgiu, fabricile de con
serve Valea Roșie și Giurgiu, lu
crările de canalizări și alimentare 
cu apă din orașele Oltenița. Călă
rași și Slobozia.Derulăm puțin firul discuțiilor din plenară. Cauza cauzelor ritmului nesatisfăcător de lucru pe cele mai multe șantiere constă în faptul că documentația tehnică s-a 
elaborat cu mare întîrziere, iar la unele complexe de îngrășare a taurinelor și porcinelor, proiectele au fost incomplete, s-au întocmit în pripă, conțin soluții insuficient fundamentate tehnic și economic. La complexul de taurine din Ciocănești, de pildă, nici în prezent nu sînt rezolvate problema evacuării gunoiului, alimentarea cu apă și instalația electrică. Cum e și firesc, participanții la plenară, printre care Radu Sinîșteanu și Andrei 
Voileanu. primi-secretari ai comitetelor raionale de partid Călărași și Slobozia, au cerut ca documentația să fie elaborată în cel scurt timp, și luțiile tehnice, cele mai mice, 
rii și 
ponsabilități față de lucrările de 
investiții ce se execută în cele două 
raioane, trebuie să fie trași la răs
pundere pentru întîrzierea înce
perii lucrărilor, care se pot solda cu pierderi pentru economie. Merită înfățișată și părerea ing. Ion 
Marinescu, directorul întreprinderii de construcții-montaj, care execută lucrări pe șantierul Combinatului de îngrășăminte chimice Tr. Măgurele: „Pentru etapa a IV-a documentația este asigurată doar în proporție de circa 25 la sută Noi, constructorii, nu ne putem permite să încetinim ritmul de lucru. Dar, cînd ne lipsește do

cumentația ne vedem obligați să executăm lucrări provizorii care duc la cheltuieli neeconomicoase. Cred că se tărăgănează prea mult 
amplasarea unor obiective și, în 
plus, nu se indică soluțiile cele 
mai avantajoase. Locul de amplasare a grupului școlar din Turnu- Măgurele, de pildă, a fost schimbat pînă acum de 5 ori și încă nu este definitivat".După cum se vede, lipsa documentației tehnice — de fapt, IPRAN a mai fost criticat pentru întîrzieri în proiectare — determină greutăți în executarea lucrărilor potrivit graficelor. E drept că și unii proiectanți nu au primit din timp listele cu obiective de la consiliul agricol regional și Sfatul popular, al regiunii București fiind puși în imposibilitate să urgenteze documentația tehnică mult așteptată de șantiere. Asemenea neajunsuri pot și trebuie să fie înlăturate. Totodată, se impune ca 
proiectanții să întărească colabora
rea cu constructorii pentru a re
media operativ omisiunile consta
tate în proiecte și a se evita discuțiile interminabile asupra diferitelor neconcordanțe care, în final, duc la întîrzierea lucrărilor. „Și în prezent se mai poartă discuții pentru contractarea unor lucrări de construcții și deschiderea finanțării, a precizat Ion Burghiu, directorul Trustului regional de construcții București. Din cele 7 dispensare veterinare numai la două au început lucrările. Ar trebui ca discuțiile să fie cît mai mult scurtate și urmate de fapte, pentru a se trece imediat la execuția lucrărilor. Deși s-a terminat recoltatul cerealelor, magazia prevăzută a se construi la gospodăria de stat Lehliu nu a fost încă contractată. Iată cum se pierde timp, care, după cum s-a dovedit, este greu de recuperat".

Deficiențe s-au constatat și în 
organizarea muncii pe unele șan
tiere, în aprovizionarea cu mate
riale, precum și în ce privește buna 
gospodărire a acestora. Pe șantierul complexului de îngrășare a taurinelor de pe lîngă gospodăria de stat Oltenița nu s-a putut lucra multe zile pentru că a lipsit cărămida. Tn rezolvarea acestei probleme s-a umblat cu jumătăți de măsură. Au fost închise fabricile de cărămidă din Giurgiu și Moldoveni, care realizau producția la un preț mai mare față de cel stabilit și fabricau cărămidă de proastă calitate. Dar de ce nu s-a întreprins aproape nimic pentru dezvoltarea fabricilor existente sau înființarea altora noi, în scopul a- sigurării cantității de cărămidă necesară construcțiilor ce se execută în regiune ? în prezent, deficitul de cărămidă este completat din regiunile Ploiești, Argeș, Galați și din orașul Roman. Este de la sine înțeles că prețul de cost se încarcă cu transportul, fără a mai ține seama de operațiile de manipulare și de imobilizarea parcului de vagoane.Mult dezbătută în plenară a fost și problema folosirii utilajelor de 
construcții existente pe șantiere. „Avem utilaje de înaltă tehnicitate, a spus Dumitru Vătășelu, prim- secretar al Comitetului raional de partid Oltenița, ca betoniere electrice, excavatoare, macarale, basculante. Dar ele nu sînt utilizate la întreaga capacitate. Aceasta influențează negativ ritmul executării lucrărilor de construcții-mon- taj". Fapt este că deficiențele se cunosc, dar aceasta nu e suficient.

Organele locale și organizațiile de 
partid trebuie să controleze, să 
îndrume și să sprijine cu mai 
multă competență conducerile șan
tierelor în asigurarea documen
tației și a cadrelor de con
structori în organizarea muncii, a- 
provizionarea ritmică cu materiale 
și folosirea cu indici superiori a 
mașinilor și utilajelor. O deosebită atenție se cere acordată constituirii- organizațiilor sau grupelor de partid, îndată după deschiderea șantierelor, precum și atragerii în rîndurile partidului a celor mai buni constructori. Timpul care a mai rămas pînă la sfîrșitul anului trebuie folosit cît mai bine de beneficiarii de investiții, proiectanți și constructori, care, printr-un efort comun și susținut, pot recupera rămînerile în urmă si accelera ritmul lucrărilor — condiție esențială pentru respectarea termenelor de punere în funcțiune a obiectivelor.

Florea CEAUȘESCU coresp. „Scînteii"

Poate nu spun o noutate după părerea mea, o latură esen
țială a conducerii 
întreprinderi este 
lua operativ și Ia 
tun decizii, de

științifice a unei 
priceperea de a 
momentul opor- 
a asigura toate 

condițiile necesare executării lor 
rapid și cu maximum de efici
ență. Baza deciziilor, a hotărîrilor o constituie însă cantitatea și calitatea informațiilor economice. Este evident deci că în cadrul procesului de conducere, rapiditatea cu care circulă informațiile, respectiv modul de culegere, dar, mai ales, iuțeala de prelucrare și sintetizare a datelor, condiționează viteza de reacție și, ca atare, operativitatea deciziei, a intervenției, iar, în final, eficiența acesteia.De ce am ținut să precizez corelația dintre decizie și informație ? Pentru că, contrar modului firesc de a fi, în multe unități — cele din industria ușoară nu sînt decît un exemplu — munca de evidență, de culegere, ocupă practic locul principal, în loc ca aceasta să fie subordonată activității de prelucrare, planificare și de fundamentare științifică a deciziilor. Concluzia nu e gratuită. Ea a reieșit cu ocazia u- nor recente studii, privind introducerea mijloacelor moderne de prelucrare a informației, întocmite la întreprinderile „Țesătura“-Iași. „Victoria“-Timișoara, „Clujana"- Cluj. Concret, în organizarea actuală, circa 75 la sută din totalul timpului de muncă al personalului tehnico-administrativ se consumă numai pentru evidență — adeseori băbească — și o fragilă planificare operativă, iar pentru sintetizarea și generalizarea informației, inclusiv planificarea de ansamblu,

Este îndeobște cunoscut că un 
colorant trebuie să întrunească 
multiple calităfi : rezistenfă la lu
mină, la ploaie, la spălat și la 
contactul cu apa de mare, aspect 
plăcut etc. Asemenea calităfi se 
obfin după îndelungate cerce
tări și experimentări.

După cum ne-a informat tov. 
Călin Carol, inginer șef al labo
ratorului central coloristic din 
Ministerul Industriei Chimice, în 
momentul de fafă în fără se pro
duce un sortiment larg de colo- 
ranfi pentru industria textilă, a 
pielăriei, a hîrtiei, cernelurilor, 
creioanelor, maselor plastice. 
Cele două fabrici — „Colorom” 
din Codlea și „Getica' din Ca
pitală — furnizează consumatori
lor interni 327 de diferifi colo- 
ranfi, iar 30 la sută din produc
ție se exportă. La „Colorom"- 
Codlea s-au ridicat hale noi pen
tru fabricarea produselor inter
mediare, a fost înfiinfafă o secfie 
modernă de fabricat coloranfi 
azoici, s-au amenajat laboratoare 
moderne. Aceasta a făcut ca pro- 
ducfia realizată în întregul an 
1948 să se obfină astăz; în nu
mai 7 zile. Procesele tehnologice 
au fost elaborate de către 
ICECHIM din București în coia- 
borare cu colectivele de cerce
tări din uzine. Urmarea acestor 
realizări : în șesenal au fost omo- 
logafi anual 15—20 coloranfi noi. 
Industriei textile i s-a livrat o 
gamă de coloranfi direcfi, rezis- 
tenfi la lumină, pentru vopsirea 
bumbacului. Sortimentul coloran- 
filor de sulf a fost completat cu 
albastru de sulf F.B.L. și recent 
cu verde de sulf B., realizafi la 
„Getica". Ei pot fi utilizafi cu 
succes la vopsirea, foarte dura
bilă, a stofelor de mobilă, cămă
șilor, hainelor de profecfie. în 
eprubefele chimișfilor de la „Ge
tica" s-a născut și colorantul Azo- 
sare A., folosit în obfinerea unor 
nuanțe rezistente de albastru 
marin la imprimeurile de bum
bac. Blănurile tip lupon din fire 
de relon sînt vopsite în nuanfe 
plăcute cu colorant negru acid 
cromafabil N., realizat la „Colo
rom". Specialiștii întreprinderii 
au pus la punct procesul de fa
bricație a unui întreg sortiment 
de coloranfi necesari vopsirii 
semilînei și a pieilor pentru în
călțăminte, hîrliei și mobilei. La 
„Colorom" s-au obținut, de ase
menea, primii pigmenfi organici, 
folosiți pe scară largă la produc
ția vopselelor pentru mașini, a 
cernelurilor tipografice.

în cursul acestui an, la „Geti
ca" și „Coiorom" vor fi date în 
folosință două secții noi, în care 
se vor realiza alte sortimente de 
coloranfi.

D. MINCULESCU

doar 25 la suta din acest timp. Din alt unghi de vedere, același fond de timp se irosește : 40 la sută cu calculele aritmetice simple și 25 la sută cu clasificarea datelor.Firește, comparațiile ar putea continua. Dar nu la acest lucru vreau să mă opresc. Am redat cele cîteva proporții cu scopul de a a- răta că, cel puțin în momentul de față, modernizarea și mecanizarea 
evidențelor, simplificarea lor, prelucrarea datelor cu mașini moderne au devenit imperative ale conducerii științifice a producției.Dintre lucrările care se pretează a fi modernizate se disting : definitivarea programelor semestriale de producție pe baza contractelor încheiate, stabilirea mărimii economice a loturilor de fabricație, elaborarea planului de aprovizionare, inclusiv compararea a- cestuia cu stocurile existente și calculul final al necesarului de aprovizionat. Variantele optime pentru fiecare lucrare citată se pot întocmi numai prin folosirea unui 
aparat matematic complex, care să cuprindă prelucrarea datelor, sistematizarea și organizarea culegerii. transmiterii, precum și sintetizarea informațiilor economice.Ce mașini și utilaje se impun atenției și se recomandă ca deosebit de rapide și rentabile ? Mai întîi. mașinile mecanografice. Tn privința caracteristicilor, ele sînt depășite de mașinile electronice. care ridică pe o treaptă superioară întregul proces de prelu-

Una din marile rezerve de dezvoltare și rentabilizare a zootehniei o constituie extinderea utilizării nutrețurilor combinate nu numai în complexele industriale ci în perspectiva anilor următori, și în celelalte unități crescătoare de animale. Considerăm important de subliniat că indicii principali (sporurile în greutate, producțiile mari de ouă etc) realizați în complexele industriale se datoresc în primul rînd utilizării acestor nutrețuri.în aceste condiții se pune întrebarea : cum putem realiza o eficiență economică maximă a investițiilor destinate zootehniei ? Răs
punsul la această întrebare îl dă 
experiența unităților care cresc a- 
nimale în adăposturi obișnuite, 
realizate cu cheltuieli mai reduse, 
dar care, utilizînd furaje combina; 
te, obțin indici economici superiori. Așadar, pe lîngă utilizarea furajelor combinate în zootehnice industriale, sară extinderea lor în tat și într-un ritm cît tuat și la furajarea păsărilor, tineretului porcin și altor categorii de animale crescute în condiții o- bișnuite. Anul trecut la G.A.S. Prejmer, regiunea Brașov, s-a realizat un spor mediu, în greutate la porci de 600 g pe zi, adică tot atît cît se obține în complexele industriale. Multe alte exemple, din țara noastră și din alte țări, demonstrează că 
nutrețurile combinate și nu con
strucțiile . costisitoare constituie 
baza dezvoltării zootehniei. Ele re
prezintă factorul cheie nu numai 
în mărirea producției, ci și în re
ducerea prețului de cost, deoarece 
în structura cheltuielilor pentru 
realizarea unui kg de carne, ponde
rea nutrețurilor reprezintă circa 60 
—70 la sută. Rezultă deci că este 
firesc ca eforturile lucrătorilor și 
specialiștilor în acest domeniu să 
fie îndreptate spre problemele dc a 
căror rezolvare depinde mărirea, în 
continuare, a producției de furaje 
combinate și îmbunătățirea lor ca
litativă. Cum stau lucrurile în a- ceastă privință ? Iată care este părerea tov. ing. Mihai Cuțuhan, director în Departamentul Gostat.— în țara noastră sînt în funcțiune sau se află în curs de construcție mai multe fabrici de furaje combinate. Specialiștii au încă de rezolvat multiple probleme legate, între altele, de sistemul de organizare a producției a- cestor nutrețuri. Este necesară dirijarea și corelarea acțiunilor privind asigurarea materiei prime, organizarea unei rețele de analiză și control în laboratoare dotate cu aparatură modernă. Pentru cooperativele agricole sînt utile preamestecuri proteino-vitamino- minerale, care reprezintă circa 30- la sută din cantitatea totală de furaje combinate necesară unei unită ti.

cîteva între- 
importante. recuperarea în decurs de cea manual- 

a de schimb,

crare a informației.doială, procurarea acestor mașini necesită investiții. în cadrul institutului nostru noi ne-am ocupat și de această problemă : care este varianta cea mai eficientă de achiziționare și instalare a mașinilor ? S-a găsit ca optimă înființa
rea unui 
care să 
prinderi Potrivit investițiilor s-ar face doi ani. în raport cu mintală, prelucrarea superioară informației necesită investiții 1,7—2,2 ori mai mari, în cheltuielile curente sînt cu aproximativ 63 la sută mai mici. Un alt indicator de eficientă economică îl constituie raportul dintre timpul utilizat pentru operații și timpul pentru programarea mașinii. Cu cît acest raport crește, cu atît va fi mai avantajoasă prelu- a in- fiind vara- 
crarea mecanizată-automatizată informației. Referindu-mă la dustria ușoară, pot afirma că vorba de un număr mare de riante și de reutilizări, acest port crește.Ce avantaje se obțin în plus ? 
Abordarea unui volum sporit de 
date primare într-o prelucrare in
finit mai complexă, o operativita
te mai mare în prelucrarea infor
mației. o creștere calitativă a lu
crărilor. Toate acestea în final îmbunătățirea indicatorilor producției ra de specialitate ate*tă

determină însăși a Literatu- 
o creștere 

a volumului producției globale a
întreprinderilor de 5—6 la sută și 
o reducere a cheltuielilor de pro
ducție cu 5 la sută.

Ing. lacob NICOLAU Institutul de proiectări pentru industria ușoară

să fie

Creșterea într-un ritm rapid a 
producției de furaje combinate 
necesită punerea în valoare cu 
mai multă hotărîre și chibzuință a 
bazei de materii prime existente 
în țară, îndeosebi pentru sporirea 
resurselor de nutrețuri bogate în 
proteine cu valoare nutritivă su
perioară. Pentru prepararea nutrețurilor combinate este indispensabilă utilizarea drojdiei furajere, a șroturilor de soia, făinii de lu- cernă, laptelui praf degresat, a făinii de origine animală, a biosti- mulatorilor etc. Din păcate, producția acestora nu a crescut în ritm corespunzător.

Una din cele mai mari surse de 
proteină, valoroasă pentru mărirea 
producției de furaje combinate, o 
constituie drojdiile furajere. Prin conținutul lor bogat în substanțe nutritive și îndeosebi în proteină cu valoare biologică completă, ca și șroturile de soia, ele sînt practic de neînlocuit îndeosebi în alimentația păsărilor. La fabrica din Zărnești, regiunea Brașov, se produc anual 3 500 tone de drojdie furajeră de calitate bună. Dar a- ceastă producție este departe de a satisface cerințele în continuă creștere. O mare cantitate de leșii bisulfitice de la fabricile de celuloză se risipesc în loc transformate în drojdii furajere, ceea ce' ar permite ca importul acestui produs să fie lichidat. Din păcate, în această privință, se bate pasul pe loc. Ministerul Industriei Chimice nu a luat măsuri corespunzătoare pentru a pune în valoare experiența dobîndită la Zărnești în scopul creșterii mai pide a producției de drojdii rajere.Una dintre resursele practic limitate pentru prepararea drojdiilor furajere o reprezintă materiile prime lignocelulozice. Trebuie spus că aceste materii prime se află în cantități impresionante, de multe milioane de tone, sub formă de rumeguș și alte deșeuri lemnoase. coceni, paie etc. Merită să amintim încă un avantaj : în procesul transformării unora dintre aceste materii prime în drojdii furajere, cum ar fi de pildă paiele, prin hidrolizare, îsi dublează si chiar triplează valoarea nutritivă. Punerea lor în valoare, într-un timp cît mai scurt, necesită corelarea eforturilor privind creșterea capacității fabricilor de furaje combinate, cu necesitățile nu numai ale complexelor zootehnice industriale, ci și ale celorlalte categorii de unităti crescătoare de animale și păsări.Un component valoros al unor sortimente de furaje combinate este laptele praf degresat. De mai multi ani producția acestuia este limitată la circa 500 tone. Trebuie amintit că, chiar la nivelul producției actuale de furaje combinate. o parte din laptele praf degresat necesar se importă. Este posibilă rezolvarea acestei probleme ? O vizită la Direcția industrializării laptelui din Ministerul Industriei Alimentare ne convinge că materia primă necesară (laptele degresat și zara) există în cantități suficiente. Un calcul sumar ne arată că, în 10 regiuni, în numai 100 de zile se produce o cantitate de lapte degresat suficientă pentru a obține peste 6 000 tone de lapte praf. Iată de ce este nevoie ca Ministerul Industriei Alimentare să ia măsuri pentru a urgenta dotarea unităților de produse lactate cu instalații de preparare a acestui produs. Merită să amintim și un alt aspect. Laptele praf degresat constituie un substituent excelent pentru hrana vițeilor. Specialiștii au calculat că prin folosirea laptelui praf și a unor adaosuri de grăsimi ieftine (seu, unele grăsimi animale, .deșeuri de ulei etc.) se pot înlocui 350 litri lapte integral din rația fiecărui vițel și o mare cantitate de. lapte degresat. Numai pentru creșterea a 4 400 viței de carne, din 4 trusturi Gostat din regiunea Banat, pe o perioadă de 130 zile, se pot economisi 1 540 000 litri de lapte integral. Din toate acestea rezultă că investițiile în această direcție sînt justificate.De asemenea, sînt necesare măsuri pentru a se asigura în mai mare măsură cerințele de făină de origine animală. în prezent, multe deșeuri de abator sînt departe de a fi utilizate în întregime. De maximă însemnătate este orientarea eforturilor spre creșterea cantităților de făină de lucerna de calitate superioară, a șroturilor de soia care sînt foarte bogate în proteină, a producției de biostimulatori și alte preparate. De mare însemnătate economică este extinderea inițiativelor unor gospodării' de stat și cooperative agricole care, folosind utilaje și materii prime locale, prepară unele sortimente de furaje combinate sau amestecuri pentru porci și păsări, obținînd rezultate bune.Se impune ca organele de resort să analizeze posibilitățile de asigurare integrală a componenți- lor necesari producerii de furaje combinate, să ia măsuri practice pentru punerea lor în valoare. A- ceasta va contribui la sporirea substanțială a producției zootehnice, la rentabilizarea el.
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Laturi a

Istoria civilizației uma
ne consemnează o desfă
șurare paralelă în timp 
a creațiilor arhitecturale 
și a artelor plastice. A- 
cest paralelism merge, 
în cadrul anumitor epoci 
și monumente, pînă la 
formarea unui tot sintetic, 
prin legăturile complexe
— constructive, funcțio
nale și plastice — stabi
lite între obiectul arhitec
tural și artele monumen
tale care îl însoțesc. In 
arhitectura modernă a- 
par elemente cu totul noi, 
dar posibilitatea și nece
sitatea colaborării intime 
cu celelalte arte nu sînt 
cu nimic alterate.

Umanizarea arhitecturii 
moderne — cu liniile sale 
simple și volumele mari
— se realizează tocmai 
prin strînsă cooperare cu 
artele plastice. Nu puține 
sînt cazurile în care în 
arhitectură apar elemente 
estetice independente de 
structură. Ele pot deveni 
un element de concepție 
în proiectarea ansamblu
rilor cu caracter social 
și cultural, destinat să 
marcheze și să accentue
ze funcționalitatea aces
tora.

Dacă încercăm să ana
lizăm dintr-un asemenea 
punct de vedere realiză
rile de pe litoral, vom 
constata că, în comple
xele hoteliere și ale ca
selor de odihnă, contri
buția artelor plastice este 
prezentă fie prin obiecti
ve monumentale, fie prin 
decorații strîns legate 
de construcții. Trebuie să 
recunoaștem însă că ne
voile de proiectare și e- 
xecuție a spațiilor de ca
zare în termene scurte și 
caracterul uneori depar
tamental al investiției nu 
au lăsat posibilitatea e- 
fectuării unor studii de 
ansamblu, de mare pers
pectivă. Necuprinderea 
operelor de artă monu
mentală în concepția ini
țială arhitectural-urba- 
nistică formează unul din 
factorii esențiali ai mul
tor dificultăți de astăzi în 
armonizarea 
Dacă acest fapt 
scăpa la prima
— sau apare mai 
nuat la unele lucrări 
mică importanță — 
prezintă unele aspecte 
mai acute la marile an
sambluri, cum este, de e- 
xemplu, complexul 
lier de 10 000 de 
din Mamaia.

Structura 
dihnă ale 
integrează 
ral în mod 
permițînd perspective in
teresante atît din interio
rul ansamblurilor, cît și de 
pe mare. Acest fapt ar 
trebui să conducă la or
ganizarea unor spații li
ber tratate, unde elemen
tele de artă monumentală 
își pot găsi locul cu mult 
succes. Marcarea unor 
puncte de interes sau de 
intensă circulație se rea-

lucrărilor, 
poate 

vedere 
ate- 

de 
el

hote- 
paturi

de o-
se

zonelor 
litoralului 
cadrului natu- 
corespunzător,

lizează judicios prin am 
plasarea unor compoziții 
decorative. Materialul alb 
al pietrei, contrastînd cu 
fondul închis al vegeta
ției aduce, atunci cînd 
este judicios utilizat, o 
notă aparte de varietate 
și rafinament artistic. E- 
xistența unor obiective 
funcționale și decorative 
în același timp — ca mi
cile bazine sau scuaruri
— permite localizarea u- 
nor centre 
asemenea 
tele de 
tează în 
ansamblul.
dent în acest sens exem
plul sculpturii „Foca” din 
bazinul de lîngă hotelul 
Perla. Ea se bucură de 
avantajul de a fi respec
tat proporțiile locului, 
fapt ce nu a reprezentat 
o preocupare de princi
piu în toate cazurile. Așa, 
de pildă, după părerea 
mea, în zona centrală 
stațiunii Mamaia — 
grupul magazinelor — 
statuie cu reale calități 
artistice a lui Boris Ca- 
ragea nu este suficient 
pusă în valoare tocmai 
din cauza nerespectării 
proporțiilor mediului în
conjurător; la aceasta se 
adaugă și faptul că, fiind 
un element vertical, ea 
depășește cîmpul vizual 
al trecătorilor și deci nu 
se evidențiază.

înșiruirea unui grup de 
statui și variația exage
rată a materialului din 
care sînt realizate: piatră, 
bronz etc. — acționează 
în mod negativ asupra 
bunelor relații ce tre
buie să existe între ar
hitectură și artele 
tice. O asemenea 
nire reciprocă se 
observa la statuile 
te în zona de nord 
țiunii Mamaia ; aspectul 
lor static se remarcă de 
la prima privire. în alte 
cazuri, 
elementelor 
prezintă 
iar prin
— fără 
conținut 
ral și construit — se 
junge la o ținută de 
poziție care nu este 
deauna 
fi un 
„Bustul 
zat pe 
hotelului ce-i poartă nu
mele, dar fără nici o altă 
considerație de legătură 
cu ansamblul.

Trecînd la analiza de
corării suprafețelor, se 
poate afirma că aceasta 
este, în general, mai bine 
stăpînită din cauza fap
tului că — încă de la în- 

. ceputul stabilirii datelor 
de tematică — s-a asi
gurat conlucrarea conti
nuă între artistul plastic 
și arhitect. Mozaicul de 
pe fațada casei de cul
tură din Mangalia astfel 
realizat se integrează din 
toate punctele de vedere 
construcției. Un alt exem
plu caracteristic îl pre-

arh. Gheorghe 
DUMITRAȘCU laureat al Premiului de Stat — director al D.S.A.P.C.- Constanța

(Urmare din pag. I)triale vor putea fi încadrați ca: tehnicieni tehnologi, normatori, dispeceri, laboranți etc, ai liceelor agricole ca tehnicieni agronomi, zootehniști, hortiviticultori etc. iar ai liceelor economice ca statisticieni, contabili, merceologi etc. Pentru a putea face față unor asemenea atribuții, în anii de școală pe lîngă cultura tehnică generală se va acorda o mare importanță stagiilor de instruire practică. A- cestea vor ocupa, de exemplu, în liceele industriale circa 28 la sută din timpul de școlarizare. Instruirea practică a elevilor se va realiza diferențiat, în funcție de profilul liceului, de complexitatea specialității. în general, în primii ani de studii se rezervă o zi pe săp- tămînă practicii în laboratoarele și atelierele școlii. Aceasta va fi_o practică de inițiere, în timpul căreia tinerii vor deprinde mînuirea uneltelor, vor învăța să citească schițele, se vor familiariza cu aparatele de măsură și cu materiile prime specifice etc. La sfîrșitul anilor III și IV elevii vor lucra 2—6 săptămîni în fabrici și uzine, pe șantiere de construcții, în întreprinderi de transport, pe ogoare — după caz. Anul V va fi consacrat, în principal, lucrărilor practice în producție.Absolvenții liceelor de specialitate vor fi încadrați imediat în producție ț>rin grija ministerelor și celorlalte organe centrale ale administrației de stat precum și a comitetelor executive. ale sfaturilor populare. Comitetul de stat pentru muncă și salarii, Ministerul învățămîntului și alte organe interesate vor stabili un nomenclator de funcțiuni. Pentru

de atracție. în 
cazuri 
artă

mod
Este

elemen- 
comple- 

fericil 
conclu-

zintă elementele decora
tive ale digului din por
tul Tomis. Digul, neavînd 
o terminație volumetrică, 
a impus ca decorația pe 
partea dinspre port să 
fie făcută în desfășura
re, urmînd ca încheierea 
ansamblului să se studie
ze ulterior.

Lucrările de amenajare 
a falezelor au fost într-o 
foarte mică măsură obi
ectul studiilor de deco
rare și punere în valoare. 
Sînt convins că faleza din

uni-

unei 
me- 
cin- 
ca- 
co-

de cazare, 
ele cu o 

promenadă, 
ar-

între
de

și plantații 
plastic chemat să

care se cer
ma

plas- 
stînje- 
poate 

plasa
ți sta-

însăși concepția 
sculpturale 

unele carențe, 
amplasarea lor 
o legătură de 
cu mediul natu-

a- 
ex- 
tot- 

nimerită. Fără a 
caz izolat, citez 
lui Ovidiu" așe- 
un soclu în fața

stațiunea Eforie Nord, de 
pildă, oferă posibilitatea 
unor realizări de mare 
valoare artistică. In sta
țiunea Mamaia se poate 
remarca lipsa elemente
lor variat colorate, pre
cum și aproape completa 
absență a elementelor de 
mică factură — vase de 
grădină, elemente de ce
ramică — cu care, dacă 
sînt bine gîndite și judi
cios plasate, integrate în 
condițiile locale, se pot 
obține efecte apreciabile. 
Decorația interioarelor 
complexelor de odihnă, 
folosind panouri ample,

tratate în tehnici monu
mentale, prezintă, de ase
menea, avantaje reale, 
imprimînd diferitelor uni
tăți caractere variate, 
cum este exemplul lumi
nosului restaurant al com
plexului Albatros-Ma- 
maia. Existența, în cadrul 
ansamblurilor, a unor lu
crări cu caracter utilitar
— afișe, reclame, indica
toare, stîlpi de lumină etc.
— trebuie urmărită cu 
grijă, cu scopul de a o 
face să participe la 
tatea ansamblului.

Sîntem la începutul 
noi etape de lucrări 
nite să sporească în 
cinai capacitatea de 
zare și a dotărilor
nexe cu 32 500 de locuri. 
Acum este — după păre
rea mea — momentul sta
bilirii unui plan de strînsă 
colaborare între arhitec
tură și urbanism pe de o 
parte și artă plastică pe 
de altă parte. Impresio
nantul program de reali
zări se va înfăptui prin 
unele completări în sta
țiunile existente și prin 
înființarea unor stațiuni 
noi, cum sînt Mangalia- 
nord și Midia. Un exem
plu concludent pentru 
prima situație îl prezintă 
fericita vecinătate a lacu
lui Siutghiol. Pentru de
plina lui valorificare, 
s-a propus ca prim 
pas folosirea hangarelor 
de hidroaviație din mar
ginea cartierului Palazu- 
Mare — în vederea orga
nizării unei expoziții de 
artă — începutul urmînd 
a fi făcut cu expoziția 
bienală Brâncuși. Rezol- 
vînd., cu această ocazie, 
problema acceselor și a 
circulației, se poate crea 
un larg cîmp de activita
te pentru colaborarea ar
hitecturii cu arta plasti
că, care să continue apoi, 
cuprinzînd întreg malul 
lacului. Este ușor de pre
văzut ce perspectivă vor

și consolidai! de 
ale stațiunilor din 
zona „Capul Tur- 
din stațiunea Efo- 
— indicată ca un

oferi complexele arhitec
turale presărate pe malul 
opus Mamaiei — biuvete, 
restaurante, cluburi nau
tice, moteluri și chiar gru
puri reduse 
legate 
șosea 
parcuri 
tistului
plaseze, cu abilitate, lu
crări monumentale sau 
decorative.

Continuînd cu elemente
le locale de detaliu, aș 
dori să subliniez mijloace
le de creare a unor cen
tre și ansambluri decora
tive, în zonele cu faleze 
înalte 
maluri 
sud. In 
cului", 
rie-sud
amplasament de belvede
re și hoteluri cu confort 
special, și care cere ame
najări de plajă și faleză 
— pe întreg teritoriul și 
pe cele două fețe ale fa
lezei se pot realiza im
portante lucrări de artă 
monumentală.

Cîmpul de activitate în 
sistemul de colaborare 
preconizat trebuie să fie 
marcat din primele zile și 
în proiectarea noilor sta
țiuni. Mangalia-nord, am
plasată într-o alveolă a 
plajei, cu denivelări ac
centuate pe cele trei la
turi, cu un teren care prin 
lucrări de asanare va 
permite realizarea de o- 
glinzi de apă în interio
rul stațiunii, nu numai că 
cere, dar chiar impune o 
asemenea conlucrare. A 
doua stațiune nouă, în 
ordinea planului de reali
zare, Midia, se bucură de 
elemente naturale tot 
atît de importante ca și 
Mangalia. Printr-o strînsă 
împletire a eforturilor ar- 
hitecților și artiștilor plas
tici, frumuseților naturale 
ale litoralului le vor fi a- 
dăugate valori noi.

Valorificarea multilatera
lă a patrimoniului nostru 
cultural-științific a cunoscut 
— se știe — în ultimele 
două decenii succese deo
sebite, constituind, efectiv, 
obiectul unor preocupări 
sistematice din partea a 
numeroase foruri științifice 
și editoriale. Rezultatele a- 
cestor preocupări sînt în
truchipate în numeroasele 
ediții din operele unor scrii
tori reprezentativi, în valo
roasele studii monografice 
și de sinteză apărute în ul
timii ani. Nu puține opere 
au apărut în ediții de refe
rință, în populara și mull 
solicitata colecție „Biblio
teca pentru toți" sau, frag
mentar, în antologiile „Bi
bliotecii școlarului".

Această situație favo
rabilă și, în perspectivă, 
mereu mai bună, este va
labilă cu deosebire pentru 
sectorul moștenirii literare. 
Și în celelalte domenii cul- 
tural-științifice au fost obți
nute unele realizări nota
bile, care se cer lărgite în 
continuare potrivit nevoilor 
și posibilităților noastre ac
tuale. Planurile tematice de 
perspectivă pe care le alcă
tuiesc acum unele edituri 
de profil, sub îndrumarea 
unor foruri științifice, vor 
asigura — nu ne îndoim — 
republicarea tuturor ope
relor valoroase ale cuge
tătorilor români reprezen
tativi.

în fața unei perspective 
atît de bogate în ce pri
vește valorificarea creației 
culturale a înaintașilor so
cotesc că n-ar fi lipsite de 
interes 
legătură 
largă în 
turi ale

feri-

unele sugestii în 
cu punerea mai 
valoare a unor la- 
activității marilor

© CLEOPATRA — cinema
scop (ambele serii) ; Patria
— 9; 12,45; 16,45; 20,30,
București — 8,30; 12,15; 16; 
19,45, Sala Palatului (seria 
1722) — 19, Stadionul Dina
mo — 20,30.
© BĂIEȚII de la tono-

a MAT: Republica — 9; 11,30- 
14; 16,30; 18,45; 21,15 (com
pletare Liniorii), Feroviar
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,30, Excelsior —
9,45; 12,30; 15; 17,30; 20,30 
(la ambele completare Tine-

| rețe), Festival — 8,30; 11; 
l 13,30; 16; 18,30; 21, grădină 
I — 20,30, Modern — 9; 11,15;
I 13,30; 16; 18,30; 21,15; Are

nele Libertății — 20,30 (la
j ultimele două completare 

Crimea).
! o căsătorie de formă: 

Luceafăriîl — 11,15; 13,30;
‘ 16; 18,30; 21, grădina Doina 
i — 20,15 (la ambele comple- 
j tare Inimi mari), Grivița — 
j 9; 12; 15; 18; 21 (completare 

Partidului, slavă 1).
! © PRIMA DEZILUZIE : Ca

pitol — 9; 11,15; 12,30: 16;
’ 18,30; 21, grădină — 20,45 
î (completare Sandi, 
j cult! pe mămica 1).
1 ® FANTOMAS —
■ scop : Lumina — 9;
g 18; 20,45 (completare Sandi, 
i să asculți pe mămica 1).

9 ESCROCII DE LA MÎ- 
! NĂSTIRE — cinemascop : 
| Victoria — 9; 11,15; 13,30;
1 16; 18,30; 21, Flamura - 9; 
| 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
I 20,45.
j S FĂRĂ PAȘAPORT ÎN 

ȚARĂ STRĂINĂ : Central
I - 9; 11,15; 13,30; 15,45;
1 18,15; 20,45 (completare
‘ Crimea).
g S OMUL, PRIETENUL MEU 
5 — MAMA MERGE LA LU-
1 CRU — SCHIȚE TURIN- 

GIENE — PĂDUREA BIA-
| LOWIF.SKA — COLLEGIUM 
a MAIUS AL UNIVERSITĂȚII 
“ 1AGELLONE — VREAU SĂ 
| ȘTIU TOT Nr. 43 ; Timpuri 
| Noi — 9—21 în continuare.
S © PROGRAM PENTRU CO- 
» Pil : Doina — 9; 10,15.
4 O CELE DOUA ORFELINE:
8 Doina — 11,30; 13,45; 16,15; 

18,45; 21,15 (completare
2 Știință și tehnică nr. 14).
I Floreasca — 9; 11,15; 13,30; 
’ 16; 18,30; 21 (completare
5 Liniorii), Lira — 15,30; 18 
j (completare Sandi, să as- 
| culți pe mămica I), grădină

— 20,30 (Poveste senti-
i mentală).
3 O BING BANG, VISUL LUI 
“ TĂNASE : Cinemateca — 
a 10; 12; 16; 18,30; 21.
a © SOȚIE FIDELĂ : Union 
| — 15,15; 18 (completare

Mobila).
| 0 IDIOTUL: Union — 20,45. 
I © ÎN FIECARE ZI SĂRBĂ- 
d TOARE : Giulești — 15,30; 
g 18; 20,45 (completare Ori- 
8 zont științific nr. 3), Pacea 
3 — 15,30; 18; 20,30 (comple

tare Stuf).
| © ANGELICA, MARCHIZA
8 „ÎNGERILOR" — cinema- 
a scop : înfrățirea între po
li poare — 10; 15,30; 18; 20,30 
i (completare Problema), Mo
li șilor — 15; 17,30; 20 (corn-
- pletare 
g 20,30, 
I 13,30;
“ pletare 
ra cinemascop).
S O INSULELE FERMECATE :
9 Dacia — 9—13,30 în conti- 
_ nuare, 16; 18,30; 20,45, Vi- 
M tan — 15,30; 18 (la ambele 
S completare Vizita conducă- 
“ torilor de partid și de stat 
ra în regiunea Oltenia).
0 © MISIUNE EXTRAORDI- 
8 NARĂ : Buzești — 15,30; 18, 
a grădină — 20,45, Arta —
1 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
| grădină — 20,30.

® DRAGOSTEA ESTE IN
II ÎERZISĂ : Crîngași — 15,30; 
ffl 18; 20,45 (completare Lu
ll crăriie Consfătuirii lucrăto- 
g rilor din industria construc- 
a toare de mașini), Drumul
2 Sării — 15,30; 18-, 20,30

(completare Poveste senti-
3 mentală).
| ® SERBĂRILE GALANTE : 

Bucegi — 9; 12; 16; 18,30;
3 20,45, grădină — 20,15 (com- 
I pletare Vizita conducători- 
3 lor de partid și de stat în 
a regiunea Argeș).
d ® COPLAN ÎȘI ASUMĂ 
jj RISCUL : Gloria — 9; 11,15; 

13,30; 15,45; 18; 21,15. To- 
| mis — 9; 11,15; 13,30; 16; 
I 18,30; 21 (la a doua comple- 
“ tare Lucrările sesiunii Marii 
3 Adunări Naționale), gră- 
3 dină — 20,30, Aurora —■ 
a 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
- 21, , grădină — 20,30; Pati- 
I noarul 23 August — 20,15. 
,j © FANFAN LA TULIPE :

Flacăra -— 10; 16; 18,30;
| 20,45 (completare Acul).
| O COLIBA UNCHIULUI
3 TOM — cinemascop : Mio- 
a rița — 8,30; 11,45; 14,45;
H 18; 21, Melodia — 8,30;
0 11,30; 14,30; 17,30; 20,30,
, grădina Progresul — 20.
3 0 WINNETOU — cinema- 
| scop (ambele serii) : Munca

— 10; 16; 19,30.
] 9 NOAPTEA IGUANEI: 
J Popular — 15,30; 18; 20,45.

O PREA TÎRZIU : Cosmos 
| — 15,30; 18; 20,45 (com- 
I pletare Lucrările Consfătui- 
3 rii lucrătorilor din industria
■ constructoare de mașini), 
S Viitorul — 15,30; 18; 20,45 
j (completare Arsura).

9 ACȚIUNEA „ZIMBRUL"
— cinemascop : Colentina 

| — 15,45; 18,15; 20,45 (com
pletare Vizita conducătorî-

I lor de partid și de stat în 
regiunea Argeș).

I O HAI, FRANȚA I : Unirea 
| — 15,30; 18, grădină —

20,30 (completare Stăvilirea
| torenților).

® DRAGOSTEA ȘI MODA:
| Rahova — 15,30; 18,15;
| 20,45, grădină — 20,30 (com

pletare Partidului, slavă I). 
J O ÎN GENUNCHI MĂ ÎN- 
l'î TORC LA TINE : Progresul 

15; 17,30; 20, grădina 
a Progresul-Parc — 20,45. 
M O FIII „MARII URSOAICE" 
fl — cinemascop : Ferentari 
_ — 15,30; 18; 20,45 (comple- 
H tare Știință și tehnică 
a nr- 13)- 
d © MÎINE, MEXICUL 1 : Co- 
H troceni — 15,15; 18; 20,45; 
H (completare Impresii noc- 
® lume).
n 9 LA PORȚILE PĂMÎNTU- 
) LUI — cinemascop : Expo- 
0 zitia — 20.
_ O OPERAȚIUNEA „I": gră- 
I dina Colentina — 20,30. 
țj O VISCOLUL : grădina Vi- 

tan — 20,45.

dente în favoarea evoluției | 
României spre o civilizație i 
de tip industrial, lucrările F) 
social-filozofice ale lui E- â 
liade Rădulescu, unele din S 
articolele și discursurile lui ~ 
Maiorescu sau Delavrancea n 
prezintă un mare interes a 
documentai sau științific. „ 

Scrisul tuturor acestor H 
personalități amintite mai g 
sus și al multor altora „ 
prezintă o excepțională în- | 
semnătate pentru studierea B 
unor întregi epoci din isto- - 
ria culturii românești. De a- | 
ceea, planurile editoriale 0 
de perspectivă — în care 
nu se poate spune că nu | 
se află înscrise lucrări s 
care țintesc în această di- 
recție — ar trebui să le a- 3 
sigure apariția într-un vi- B 
itor apropiat. »

Am putea să adăugăm la S 
aceste propuneri și numele $ 
unor figuri reprezentative „ 
din domeniul social-filozo- | 
fie. Ion Ionescu de la g 
Brad, apropiat cercului „ 
de revoluționari din jurul H 
lui Bălcescu, întemeietorul H 
la noi al cercetărilor socio- - 
logice de tip monografic în- M 
tr-o perioadă cînd chiar pe i 
plan european asemenea ,, 
acțiuni erau de dome- M 
niul pionieratului, conți- H 
nuă, după părerea mea, să 
rămînă mai mult citat decît | 
citit. Și aceasta pentru că H 
din opera lui nu a apărut ™ 
din 1940 nici o culegere, i 
Din scrierile lui Vasile Con- | 
ta a apărut o culegere se- _ 
lectivă, de mult însă epui- ra 
zată.
tiu, 
lui Xenopol 
elogios comentată 
te lucrările din 
tate de istoria 
și sociologiei — 
bucurat de Ia 
filozofului și 
nostru de atenția editorilor. 
Știm că acest deziderat 
acum pe cale de 
făptui. Am dori de 
menționăm că ar 
vute în vedere

să as-

cinema- 
12; 15;

personalități ale artei și 
culturii noastre din trecut.

Personalitățile literar-cul- 
turale din secolul al XIX-lea 
fără a mai vorbi de secolele 
anterioare, au beneficiat de 
o formație de tip, să spunem, 
renascentist, fiind deopotri
vă literați, gazetari, mili- 
tanți pe tărîm social-politic, 
chiar oameni de știință, în- 
cît de cele mai multe ori 
istoria literară, a filozofiei, 
a gîndirii economice sau is
toriografia politică trebuie 
să apeleze la același au
tor și chiar la aceleași tex
te. Cronicarii, iluminiștii 
Școlii ardelene, Kogălni- 
ceanu, Bălcescu și Bol- 
liac, Eliade Rădulescu și 
Ion Ghica, Al. Odobescu, 
B. P. Hașdeu și M. Emines- 
cu sînt exemple edificatoa
re, mereu la îndemînă. E 
bine că editurile de profil 
și-au propus să înfățișeze 
asemenea preocupări pluri
valente care întregesc și 
completează cunoștințele ce 
le avem despre activitatea 
marilor noastre personali
tăți literar-culturale. Va
loarea lui Bolliac, cum de
monstrează recenta mo
nografie semnată de O. Pa- 
padima, este în mod
cit evidențiată tocmai prin 
abordarea în lucrarea res
pectivă a unor laturi pînă 
acum mai puțin cunoscute 
din activitatea acestuia. 
Poetul este unul dintre 
principalii militanți în re
voluția de la 1848, a- 
propiat vederilor demo- 
crat-revoluționare ale lui 
Bălcescu, care a dezvoltat 
opinii din fondul comun al 
socialismului utopic, a des
fășurat o neobosită activi
tate de gazetar timp de a- 
proape cinci decenii, fiind 
în epocă o figură repre; 
zentativă.

Asemenea criterii — care 
devin tot mai evidente în 
activitatea editurilor de 
valorificare a moștenirii 
noastre culturale 
chezășui o mai comple
tă prezentare și a 
personalități de 
care și-au adus contribuția 
la îmbogățirea patrimoniu
lui nostru spiritual. E firesc 
să-1 apreciem pe C. A. Ro- 
setti nu numai după lirica 
sa “
rul „Românului", 
a 
ducătorii revoluției 
1848 și - ■ ' 
unioniste 
distins 
personalitățile 
cele mai importante în pe
rioada 1840—1885, care — 
cu toate erorile și limitele 
sale — și-a legat efectiv 
numele de evenimente e- 
sențiale, sociale și naționa
le ale timpului. Activitatea 
sa de gazetar democrat 
înaintat a fost de multe ori 
simbolul unei orientări de
osebite, bogată în accente 
de dăruire generoasă. în 
același fel cred că trebuie 
valorificat și apreciat Con
stantin Miile, abundenta 
sa activitate publicistică 
la început în presa mun
citorească, apoi, timp de 
peste treizeci de ani, la 
„Adevărul". De numele lui 
se leagă istoria ziaristicii 
noastre moderne. Articolul 
lui Miile, prezent zi de zi în 
paginile publicației sale, a 
luat atitudine, cu o vehe
mență democratică și o 
strălucită vervă de pamfle
tar, față de toate proble
mele timpului său, oferind 
în istoria publicisticii ro
mânești exemplul unei înal
te conștiințe cetățenești. 
Exemplele ar putea fi fără 
îndoială înmulțite. Să mai 
adăugăm că nume ilustre, 
venerate, care au intrat în 
patrimoniul de aur al lite
raturii au fost — se știe — 
și publiciști redutabili. Pu
blicistica lui B. P. Hașdeu, 
în care aflăm pledoarii ar-

Spre regretul nos- 
opera filozofică a 

citată și 
în toa- 
străină- 

filozofiei 
nu s-a 

moartea 
istoricului

Criticii noștri au in vedere
elaborarea
a muzicii

unei Istorii 
românești ?

I

reglementarea cit mai corespunzătoare a acestei probleme, se studiază numeroasele sugestii făcute la diferite consfătuiri și î-n presă.După ultimul an de studii elevii susțin examenul de bacalaureat. Bacalaureații primesc o diplomă în care este indicată și specialitatea pe care au urmat-o. Absolvenții liceelor de specialitate se pot prezenta la concursul de admitere în învătămîntul superior, în a- celeași condiții ca și absolvenții liceelor de cultură generală.
— Ce ne puteți spune des

pre drepturile elevilor și ab
solvenților ?Elevii liceelor de specialitate pot primi burse și alte forme de sprijin material. în perioada practicii în producție, școlile suportă cheltuielile de transport ale elevilor bursieri și nebursieri din localitatea în care funcționează liceul pînă la locul unde se efectuează practica și de acolo în localitățile unde domiciliază elevii. în timpul stagiului de practică efectuat în- tr-o altă localitate decît cea în care se găsește sediul liceului pe care-1 frecventează, sau în care au domiciliul stabil, și elevii nebursieri primesc alocația de hrană și de cazare, în aceleași condiții ca și colegii lor bursieri. E- levii din liceele cu profil industrial și agricol primesc în folosință gratuită echipament de lucru corespunzător specialității în care se pregătesc.M-am referit la cîteva prevederi deosebite. Elevii liceelor de specialitate se bucură de toate drepturile tinerilor care frecventează învățămîntul mediu. Cei care se înscriu la cursurile serale și fără frecvență beneficiază de înlesnirile stabilite prin cunoscutele

pot

altoi 
seamă

noastre 
tot mai 

apariției unor 
a unor lucrări 
care să 
cele mai

interpreteze,

des- 
valo- 
deli-

Dezvoltarea culturii 
muzicale accentuează 
mult necesitatea 
studii de sinteză, 
de muzicologie 
prindă realizările 
roase, să le
mitînd perioade și școli.

Cercetînd volumele tipărite de 
Editura Muzicală în ultimii ani, 
înfîlnim un șir de lucrări menite 
să informeze, să ofere citi
torului cunoștințe utile. Astfel,

dispoziții referitoare la elevii din învățămîntul mediu de cultură generală, seral și fără frecvență.
— Actualii elevi ai școlilor 

pedagogice și ai școlilor teh
nice agricole cu o durată de 
patru ani își vor putea conti
nua studiile în liceele de spe
cialitate ?— Desigur. Modalitatea concretă de a trece la liceele agricole pentru elevii școlilor tehnice agricole va fi stabilită de Ministerul în- vățămîntului în colaborare cu Consiliul Superior al Agriculturii. în ce privește școlile pedagogice cu durata de 6 ani, acestea se transformă în licee pedagogice de 5 ani, care vor pregăti învățători și educatoare. Pe lîngă aceste licee vor funcționa, potrivit tradițiilor școlii românești, școli de aplicație cu clasele I—IV și grădinițe de aplicație, în cadrul cărora se va desfășura practica pedagogică.

— Și, în încheiere, vă ru
găm încă o informație: cînd 
se va desfășura sesiunea de 
toamnă a concursurilor de ad
mitere în liceele de specia
litate ?— între 1 și 14 septembrie, concomitent cu sesiunea din celelalte licee. Concursul de admitere care a avut loc acum cîteva săptămîni s-a bucurat de o largă afluență, la multe școli prezentîndu-se un număr mai mare de candidați decît locurile planificate. Totuși, așa cum se procedează în fiecare an în învățămîntul mediu, un număr de locuri se rezervă și celor care, din diferite motive, se prezintă la concurs în sesiunea de toamnă.Tuturor celor dornici să urmeze studiile în aceste noi licee le urăm succes, spor la învățătură.

monografiile închinate înaintași
lor aduc o contribuție prețioasă 
la înțelegerea evoluției istorice 
a muzicii românești. S-a scris do
cumentat despre Casialdi, despre 
Filip Lazăr. In 1965 a apărut mo
nografia „Un maestru al muzicii 
corale — Ion Vidu" de Viorel 
Cosma. A urmat 
tic muzical și 
același autor, 
anterioare prin 
meșteșugul expunerii. De curînd 
ne-a fost prezentat și lacob 
Mureșianu. Planurile edito
riale mai cuprind volume dedi
cate lui George Stephănescu, 
Cucu, Sabin Drăgol, Mihail Jora, 
Paul Consfantinescu.

Iubitorul de muzică sesizează 
însă numărul mic al compozito
rilor abordați. Fără îndoială, s-ar 
bucura de mult interes 
despre activitatea lui D. 
mir, Miculi sau Caudella, 
man, Notfara sau Ion 
Ofescu, acestea fiind doar cîteva 
nume rămase în afara preocupă
rilor de pînă acum.

Monografiile trebuie să cîștige 
și sub aspectul concepției, al 
metodei de dezbatere, îmbinînd 
analiza științifică cu accesibili
tatea. Cartea consacrată lui Ion 
Vidu, deși documentată, rămîne 
greoaie ; în schimb monografia 
„lacob Mureșianu' de Gh. Meri- 
șescu reușește să echilibreze ar
monios caracterul documentar 
cu cel atractiv.

Problema principală este de a 
evita facfologia goală, uscată, 
lipsită de elocvență, expunerea 
brută a evenimentelor și analiza 
izolată a operelor, neintegrată 
unei continuități istorice. Avem 
nevoie de studii monografice 
care să se ridice deasupra date
lor bio-bibliografice, să situeze 
fiecare personalitate creatoare în 
contextul istoric și artistic, fixînd 
locul pe care îl ocupă în istoria 
muzicii noastre. Pe de altă par
te, sînt încă prea puțin nume
roase scrierile de amploare con
sacrate unor momente importan
te ale muzicii românești. Au a- 
părut cărți privind realizările cul
turii muzicale în anii de după 
23 August 1944, evoluția creației 
de operă. Se află în pregătire 
„Contribuții la studiul dezvoltării 
muzicii românești 
XIX—XX” de
„Muzică corală 
Doru Popovici, 
enescian" de
Este un început care 
însă amplificat. Sînt de o nece
sitate stringentă lucrări de gene
ralizare teoretică asupra specifi
cului național al muzicii româ-

n

„N. Filimon, cri- 
folclorist’ de 

superioară cărții 
conciziune, prin

pagini 
Cante- 
Wach- 
Nonna

în secolele 
Zeno Vancea, 

românească’ de 
sau „Oedip-ul 

Oct. L. Cosma. 
trebuie

neș-ti, asupra tradițiilor noastre 
muzicale, a raportului dintre 
elementele înnoitoare contem
porane și izvoarele muzicii na
ționale. în aceeași ordine de idei 
sînt așteptate studii care să sin
tetizeze experiența școlilor in
terpretative românești, să cerce
teze problemele dezvoltării mai 
departe a acestor școli. Numai o 
muncă sistematică, cu participa
rea celor mai bune forțe, va 
asigura elaborarea studiilor pre
gătitoare pentru o istorie științi
fică a muzicii românești, operă 
vastă și dificilă a cărei împlinire 
stă în fața muzicologilor noștri.

Trebuie spus că din acest 
punct de vedere, aportul volu
melor de memorialistică apărute 
în ultimii ani este foarte mic. Lu
crările expozitive, formale, fără 
eficacitate, paginile încărcate de 
anecdotică și episoade roman
țioase nemulțumesc muzicianul, 
nu îl instruiesc pe amator. Prea 
puțină substanță găsim în cărți 
cum sînt monografiile consacrate 
lui Tr. Grozăvescu și Jean 
Athanasiu. Colile editoriale ar 
trebui distribuite parcimonios, 
principalele eforturi ale Editurii 
îndrepfîndu-se spre volume de 
autentică cercetare istorică și 
critică, Desigur, valoarea docu
mentară a unor mărturii memo
rialistice nu poate fi negată, dar 
din cantitatea uneori uriașă a 
datelor personale trebuie extras 
esențialul, diferențiat de ceea ce 
este facil, superflu.

Izvoarele istorice privind tre
cutul muzicii românești sînt încă 
insuficient cercetate, din care 
pricină, de pildă, creația muzi
cală profesionistă anterioară se
colului XIX a fost deseori nega
tă. O recentă acțiune de cerce
tare a monumentelor, mînăstiri- 
lor, arhivelor a înviorat preocu- 

dînd 
cule- 
sem-
cro-

pările în acesf domeniu 
imbold pentru o viitoare 
gere care să cuprindă date 
nificafive, texte lăsate de 
nicari, note ale călătorilor străini 
pe teritoriul României î-n perioa
da feudală.

Cu siguranță că și numeroa
sele articole și studii semnate de 
primii noștri cercetători — Fili
mon, Ucenescu, Burada, Cio- 
mac —, valorificate în volume 
ar contribui la clarificarea pro
blemelor de istorie a artei muzi
cale.

Cugetarea românească despre 
muzică, maturizată, are în față 
un cîmp larg de activitate pen
tru relevarea valorilor naționale 
componistice și interpretative.

Smctranda GEORGESCU

ocazională. Fondato- 
cel care 

fost unul dintre con- 
de la 

sufletul mișcării 
muntene, s-a 

drept una din 
progresiste

e 
a se în- 
aceea să 
trebui a- 
lucrările

sale de tinerețe apărute în 
Convorbiri literare, remar
cabile ca ținută și valoare, 
cele de profil social-econo
mic, compacta sa La theo- 
rie de I'histoire, care nu a 
văzut încă lumina tiparului 
în limba română. Am mai 
pomeni aici o lucrare 
îndrăzneață ca „Mecanigue 
sociale" de Spiru Haret, 
cu efectivă valoare de 
pionierat în domeniile azi 
atît de reputate ale so- 
ciometriei și ciberneticii, 
sau de scrierile altor mari 
oameni de cultură, filozofi, 
sociologi sau istorici.

Fără îndoială, persona
litățile amintite, oameni ai 
epocii lor, au suferit dife
rite influențe ideologice și 
social-filozofice, care și-au 
aflat reflectare în opera 
lor. De aceea insistăm a- 
supra ideii ca un aparat 
critic riguros (note și co
mentarii) să ajute pe citi
tor să selecționeze, să dis- 
cearnă ce e bun, progre
sist în opera respecti
vă, să-i explice științi
fic erorile și lacunele aces
tor lucrări, 
punctele de vedere 
firmate de 
și asupra necesității unor 
studii introductive, analiti
ce și nuanțate, care să evi
dențieze, din perspectiva 
înțelegerii marxiste, semni
ficația operelor și a perso
nalităților respective.

Editurile noastre au obți
nut progrese reale în a în
fățișa efortul creator al îna
intașilor, întruchipat în o- 
pere durabile, care au dat 
prestigiu științei și culturii 
românești, integrînd-o în 
circuitul valorilor europene; 
or, tocmai aceste progrese 
trebuie să constituie un în
demn de a păși și mai ho- 
tărît pe această cale.

limitele

istorie,

lor, 
in- 
ca

Z. ORNEA

TELE,
18,00 — Emisiune pentru copil și tineretul școlar J 

Filmul : „Calul cenușiu". Cu fizica în... 
vacanță.
Telejurnalul de seară.
Șah.
„Aventurile lui Robin Hood".
Cabinet medical TV.
Cronica discului. Prezintă : Grigore Con- 
stantinescu.
O invitație pentru cei care n-au vizitat... 
Branul.
Poșta televiziunii.
Preludiu „Mamaia — 1966".
Filmul artistic : „Calea Victoriei" — pro
ducție a Studioului „București".
Telejurnalul de noapte.
Buletinul meteorologic, 
închiderea emisiunii.

19,00 —
19,15 —
19,30 —
20,00 —
20,20 —

20,35 —

22,50 —
23,00 —
23,05 —

Liniorii), grădină —
Volga — 8,30; 11;

16; 18,30; 21 (corn-
Simfonie în alb —
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Primirea ia al P.C.R. I 
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a delegației

de activiști ai P.M.S.U

(Urmare din pag. I)Guvernul român acordă o deosebită însemnătate înfăptuirii securității europene, problemă vitală a continentului nostru, care prin consecințele sale afectează întreaga situație internațională. Realizarea acestui deziderat necesită a abordare constructivă cu un înalt simț de răspundere, formularea de propuneri judicioase în vederea lichidării surselor de încordare.Răspunderile noastre sînt egale în fața popoarelor și a umanității și nici o țară — mare sau mică — nu este scutită de această răspundere.în contextul actual al situației internaționale își păstrează întreaga lor valoare cuvintele eminentului bărbat de stat Mustafa Kemal Atatiirk, care spunea: „...ansamblul umanității trebuie considerat ca un singur corp, iar o națiune ca un organ al acestuia. O durere în vîrful unui deget este resimțită de întregul corp. Dacă într-un loc sau altul al lumii există un rău nu trebuie să spuneți că acesta nu vă interesează. Dacă un atare rău există, trebuie să ne interesăm de 41 ca și cum ar exista între noi“.Din păcate, în lume mai există asemenea rele care neliniștesc profund omenirea și constituie o gravă amenințare la adresa păcii. Nimeni nu poate rămîne indiferent față de pericolul pe care-1 reprezintă pentru losirea forței lor ce luptă independențadreptul lor inalienabil de a-și hotărî singure soarta, fără nici un amestec din afară.
pacea mondială fo- împotriva popoare- pentru libertatea și națională, pentru

Deziderate majore

împreună cu alte state din regiunea noastră, România depune eforturi consecvente pentru voltarea relațiilor de bună nătate și colaborare între balcanice, între care există legături tradiționale și în spirit a propus înfăptuirea înțelegeri colective regionale
dez- veci- țările vechi acest unei ______ _ ___________ _ bazate pe deplina egalitate în drepturi între statele participante, ~ pe respectul reciproc al suveranității, pe neamestecul în treburile interne. Ne exprimăm convingerea că politica externă pe care România a promovat-o de-a lungul anilor este de natură să întărească î.. crederea în sinceritatea ce mat propunerile guvernului privind colaborarea între balcanice.Ocupîndu-se de relațiile rale româno-turce. Ion Gheorghe Maurer a arătat că în ultimii ani acestea au cunoscut o evoluție pozitivă, schimburile comerciale au înregistrat creșteri an de an, s-au lărgit, de asemenea, schimburile cultural-știintifice, au bazele unor cooperări reciproc a- van ta joase în diferite domenii.Ne amintim cu plăcere — a spus vorbitorul — de recenta vizită pe care delegația Medjilisului turc, condusă de Excelenta sa dl. Ferruh Bozbeyli, a făcut-o în România, prilej care ne-a permis să constatăm o serie de preocupări comune pentru dezvoltarea colaborării bilaterale, ca și pe plan balcanic și european.Discuțiile noastre cu distinsele personalități turce ne întăresc convingerea că vizita delegației guvernamentale române aici constituie un pas important pe drumul prieteniei și colaborării româno-

în- a ani- român statelebilate-
fost puse

VIZITE PROTOCOLARE
Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, și ceilalți membri ai delegației au făcut o vizită președintelui Consiliului de Miniștri al Turciei, Suleyman Demirel.în aceeași zi, delegația română a făcut o vizită lui Ihsan Sabri Ca-

glayangil, ministru al afacerilor externe al Turciei.La ambele întrevederi au participat din partea turcă Ibrahim Deriner, ministrul energiei, Zeki Kunerlap, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe, și alte persoane oficiale.întrevederile au decurs într-o atmosferă cordială
★ANKARA 26 (Agerpres). — Trimișii speciali Victor Stamate și Nicolae Popovici transmit: în 1 după-amiaza zilei de marți,_ delegația guvernamentală română a făcut o vizită la Marea Adunare Națională a Republicii Turcia (Medjilis).Oaspeții au fost însoțiți delhsan Sabri Caglayangil și de Semsettin Arif Mardin.în Palatul Medjilisului, premierul român și membrii delegației au fost salutați de Ferruh Bozbeyli, președintele Adunării Naționale a Republicii Turcia.Cu acest prilej, între oaspeții români și gazde a avut loc o convorbire prietenească și cordială. Președintele Adunării Naționale a transmis salutări secretarului general al C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, președintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica și președintelui Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec. Mulțumind, Ion Gheorghe Maurer a adresat cuvinte

★de salut președintelui Ferruh Boz- beyli.Oaspeții români au vizitat apoi clădirea Medjilisului, primind explicații cu privire la structura și modul de funcționare a organului legislativ suprem al Turciei.La invitația gazdelor, delegația română s-a oprit pentru scurt timp în sala de ședințe, unde a- veau loc lucrările Adunării Naționale. Vicepreședintele Adunării, Ahmet Bilgin, a salutat prezența în sală a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și a celorlalți membri ai delegației române, care au fost primiți cu aplauze de către depu- tați.în continuare, a fost vizitată Biblioteca Medjilisului, una din cele mai bogate biblioteci de literatură juridică din lume.în încheierea vizitei la Medjilis, premierul român a semnat în Cartea de onoare a bibliotecii, remar- cînd buna ei organizare.
Presa turcă despre

vizita tovarășului

Ion Gheorghe Maurer
ANKARA. — Trimisul special Agerpres, V. Stamate. transmite: Presa turcă publică numeroase articole consacrate vizitei președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, în Turcia.în edițiile de marți, toate ziarele din Ankara și Istanbul publică știri despre sosirea în capitala Turciei a delegației guvernamentale române. Majoritatea ziarelor reiau știrea transmisă de agenția „Anatolia", în care sînt cuprinse — în rezumat — cuvîntările rostite pe aeroport de Ion Gheorghe Maurer și Suleyman Demirel.La 25 iulie, presa turcă a publicat știri și articole referitoare la sosirea delegației române, însoțite de fotografii ale tovarășilor Ion Gheorghe Maurer și Corneliu Mănescu. Ziarul guvernamental „Za- fer", anuntînd componența delegației, sublinia că „după o perioadă de 30 de ani, pentru prima oară Turcia este vizitată de prim-mi- nistrul și ministrul de externe ai României".Sub titlul „Relațiile turco-româ- ne se înscriu în cadrul prieteniei", ziarul „Ulus" face un scurt istoric al relațiilor româno-turce în perioada dintre cele două războaie mondiale. „Cele două țări, scrie

ziarul, nu numai că s-au respectat reciproc, dar au găsit, de asemenea, căi pentru salvarea păcii în Balcani". în articol sînt consemnați pașii făcuți de ambele țări în ultima vreme în direcția apropierii și strîngerii relațiilor reciproce. „Cele două țări, scrie în încheiere ziarul, se vor strădui să salvgardeze pacea în propria lor regiune. Sperăm, deci, că vizita va fi foarte fructuoasă".' Ziarul turc în „Daily News" din editorial în care engleză într-unlimba26 iulie,arată că „este pentru prima dată, după multi ani, cînd avem în mijlocul nostru oameni de stat români", apreciază că „acesta este desigur un lucru de mare importanță". Vorbind despre relațiile dintre România și Turcia ziarul afirmă că „de multă vreme relațiile turco-române au înregistrat o evoluție pozitivă în politica de bună vecinătate". „Discuțiile ce vor fi purtate la Ankara între prim-miniștrii celor două țări, subliniază ziarul, vor duce la dezvoltarea acestor relații bune. Sîntem convinși că pașii ce vor fi făcuți în această direcție vor fi pași siguri".Articole asemănătoare și știri despre vizită publică, de asemenea, ziarele „Yeni Gazete" și „Milliyet".

vom găsi împreună și de colaborare pentru : și diversificarea rela-turce și că alte forme ; amplificarea țiilor dintre popoarele român și turc.In încheiere, președintele Consiliului de Miniștri a toastat pentru prietenia româno-turcă, pentru prosperitatea poporului turc, pentru sănătatea președintelui Cevdet Sunay, pentru fericirea primului ministru Demirel și a soției sale, pentru sănătatea tuturor celor de față.

Marți, 26 iulie, tovarășul Mihai Dalea, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit delegația de activiști ai P.M.S.U., condusă de Lajos Aszta- los, șef ad-interim al Secției industriale a C.C. al P.M.S.U-, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în țara noastră.La primire a participat Ion Bucur, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.De asemenea, a luat parte Sandor Argyelan, însărcinat cu afaceri a.i. al R. P. Ungare la București.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească.
*în cursul șederii în țara noastră, delegația de activiști ai P.M.S.U. a avut convorbiri la Secția meta-

lurgie-chimie a C.C. al P.C.R., a luat cunoștință despre munca organelor și organizațiilor de partid din regiunile Ploiești, Hunedoara, Oltenia, Dobrogea și din orașul București, a vizitat întreprinderi industriale, construcții noi și instituții de cultură.în după-amiaza zilei de ieri, delegația a părăsit Capitala, îndrep- tîndu-se spre patrie. La plecare, pe aeroportul Băneasa, a fost condusă de tovarășii Vasile Vlad, membru supleant 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., de activiști de partid.A fost de față Sandor Argyelan, însărcinat cu afaceri a.i. al R. P. Ungare la București.
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Depuneri
de coroane

la Mausoleul
lui AtaturkANKARA 26 (Agerpres). — Trimișii speciali Victor Stamate și Nicolae Popovici transmit: în dimineața zilei de 26 iulie, a doua zi a vizitei în Turcia, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de Cor- neliu Mănescu, Alexandru Boabă, Ion Drînceanu și alte persoane oficiale, a depus o coroană de flori la Mausoleul Atatiirk, în marelui om derne.Au fost Turciei la Arif Mardin, Și alte persoane oficiale.Președintele Consiliului de Miniștri al României a semnat în cartea de onoare a mausoleului. Apoi a fost vizitat Muzeul Atatiirk, impresionantă clădire încadrată de colonade, amintind vechea arhitectură a hittiților.

lui Mustafa Kemal semn de omagiu adus de stat al Turciei mo-de față ambasadorul București, Semsettin

Marți după-amiază, la Căminul cultural din comuna Unirea, raionul Aiud, un mare număr de țărani cooperatori și muncitori de pe șantierele din împrejurimi au participat la o adunare organizată în cadrul „Săptămînii de solidaritate cu lupta eroicului popor vietnamez".Adunarea a fost deschisă de prof. univ. Virgil Cîmpeanu, pre- 1 ședințele comitetului regional de luptă pentru pace Cluj, care a arătat că manifestările care au loc în cadrul acestei acțiuni sînt expresii ale solidarității internaționaliste a poporului nostru cu Vietnamul luptător.Inginerul agronom Flaviu Cira a exprimat, în numele țăranilor cooperatori, admirația și prețuirea față de dîrzenia, tăria morală și curajul cu care tăria morală poporul frate vietnamez lvțotă împotriva agre- inima eroicului popor vietnamez victorie deplină în lupta lui dreaptă împotriva imperialiștilor americani și îl asigurăm că sîntem alături de el pentru realizarea năzuințelor și aspirațiilor lui nobile.A luat apoi cuvîntul Hoang ambasadorul R. D. Vietnam București, care a arătat între tele: Sprijinul moral, politic și material acordat de poporul dv., constituirea Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez sînt manifestări strălu- . cite ale solidarității militante și internaționalismului proletar, care leagă popoarele noastre. Agresorii americani duc în Vietnam un război sîngeros de distrugere totală, măresc continuu efectivele militare. Poporul vietnamez nu se intimidat, fiind

siunii. Dorim din toată

Tu, la al

la C. . al P. CMarți, 26 iulie, tovarășul Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., a primit pe C. Kurterallis, secretar general adjunct al Uniunii agricultorilor ciprioți E.K.A., conducă-
torul grupului de țărani ciprioți care ne vizitează țara.Cu acest prilej a avut loc o discuție care a decurs într-o atmosferă cordială. (Agerpres)

ION CLOȚAN

I
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în ziua de 24 iulie 1966 a încetat din viață, după o lungă și grea suferință, tovarășul Ion Cloțan, vechi militant al mișcării muncitorești din țara noastră.Născut în anul 1890, la Copșa Mică, dintr-o familie de țărani săraci, a cunoscut din tinerețe exploatarea și mizeria. încă din anii uceniciei activează în sindicatul tîmplarilor, luînd parte în perioada premergătoare primului război mondial la greve și demonstrații muncitorești.Devenind membru al Partidului Comunist Român de la înființarea sa, în anul 1921, tovarășul Ion Cloțan desfășoară o bogată activitate, strîns legată de lupta poporului nostru pentru eliberarea sa socială, pentru libertate și progres.Pentru lupta sa curajoasă a fost arestat și condamnat de cîteva ori

în timpul regimului burghezo-mo- șieresc. Ion Cloțan a rămas credincios idealurilor luptei revoluționare a clasei muncitoare, îndeplinin- du-și cu cinste sarcinile încredințate de partid, atît în anii grei ai ilegalității, cît și în anii care au urmat eliberării patriei noastre.Pentru întreaga sa activitate, tovarășul Ion Cloțan a fost decorat cu ordine și medalii Socialiste România.Amintirea lui va vie în inimile celor noscut.
COMITETUL 

DEȚINUȚI ANTIFASCIȘTI
★Sicriul cu corpul neînsuflețit va fi depus în dimineața zilei de 27 iulie 1966, ora 11, la crematoriul Cenușa. Incinerarea va avea loc în aceeași zi, la ora 16.

ale Republiciirămîne veșnic care l-au cu-
FOȘTILOR

Cronica

l
în încheiere,hotărît să învingă, ambasadorul R. D. Vietnam a exprimat mulțumiridului, guvernului și poporului român pentru sprijinul prețios acordat poporului vietnamez în lupta împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională.(Agerpres)
sincere parti-

CiCLsSM

Pe șoseaua București—Pitești s-a desfășurat ieri campionatul republican ciclist la proba de contra- cronometru pe echipe de-a lungul a 100 km. La seniori, victoria a revenit echipei Dinamo I (G. Moi- ceanu, Ciumeti, Ciocan, Rusu), cu timpul de 2h 15’17”, urmată de Dinamo II — 2h 18’26” și Steaua— 2h 21’45”. La juniori (50 km) titlul a fost cîștigat de echipa Dezrobirea Brașov cu timpul de lh 11’01”.

Timpul probabil pentru zilele de 
28, 29 și 30 iulie a.c. în țară : Vre
mea va fi în general frumoasă, ex- 
ceptind vestul și nordul tării, unde 
în a doua parte a intervalului va 
deveni instabilă, iar cerul va pre
zenta înnorări mai accentuate și 
vor cădea averse locale de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice. In 
rest, cerul variabil și averse izo
late. Vint slab, pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura în 
creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 10—20 grade, iar 
maximele între 22 și 32 grade, local 
mai ridicate. în București șl pe li
toral: Vremea va fi în general fru
moasă, cu cer schimbător. Tendin 
ță de averse de ploaie în cursul 
după-amiezii. Vînt potrivit din 
sectorul sudic. Temperatura în 
creștere ușoară.

In cîteva rînduri
în cea de-a treia zi a concursului in

ternational de natație de la Beziers 
(Franța), cunoscuta înotătoare Karen 
Muir (Republica Sud-Africană) a sta
bilit un nou record mondial în proba 
de 200 m spate cu 
2'27"l/10.

performanta de

de șah de Ia 
runde conduce 

U.R.S.S., Tatiana

în turneul feminin
Petrozavodsk, după 4 
fosta campioană a
Zatulovskaia, cu 3,5 puncte, secondată 
de Margareta Teodorescu (România) cu 
3 puncte. în runda a 4-a Teodorescu a 
remizat cu Iocici (Iugoslavia).

In prima zi a turneului final al cam
pionatului european de volei rezervat 
echipelor de tineret s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : masculin : U.R.S.S. 
—România 3—0 ; Ungaria—Italia 3—0 ; 
Cehoslovacia—Danemarca 3—0; Bulga
ria—Franța 3—1; R.D. Germană—Turcia 
3—0; Olanda—R.F. Germană 3—0; Bel
gia—Polonia 3—2; feminin : Ceho
slovacia—Polonia 3—1; R.D. Germană— 
România 3—1, U.R.S.S.—Bulgaria 3—0; 
Ungaria—Olanda 3—0; Turcia—R.F. Ger
mană ,3—0; Iugoslavia—Austria 3—0.
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O delegație oficială de ziariști români, condusă de Ion Grigorescu, vicepreședinte radiodifuziune părăsit marți îndreptîndu-seGrecia, unde va face o vizită de două săptămîni.

al Comitetului de § și televiziune, a ™ dimineața Capitala, H cu avionul spre “ 
!

Astăzi se împlinesc 13 ani de la încheierea armistițiului în Coreea. Aniversînd acest important eveniment al luptei eroice dusă de poporul coreean pentru apărarea cuceririlor sale revoluționare și respingerea agresiunii americane, popoarele lumii păstrează vie în memorie amintirea fărădelegilor să- vîrșite de intervenționiști, furia oarbă cu care aceștia s-au năpustit asupra R.P.D. Coreene, peste trei ani, trupele au pîrjolit pămîntul distrus sate și orașe, au mei, bătrîni, copii. S.U.A. au mobilizat, în acest scop, o treime din întreaga lor armată, o cincime din forțele lor aeriene militare și cea mai mare parte a flotei lor de război. Dar, în ciuda acestor uriașe concentrări de forțe, R.P.D. Coreeană n-a putut fi îngenuncheată. Poporul său s-a ridicat ca un singur om în apărarea libertății și independenței patriei, dînd lovituri nimicitoare invadatorilor. încheierea armistițiului, în iulie 1953, a consfințit eșecul rușinos al agresorilor și a dovedit o dată în plus că un popor care își apără drepturile sale sacre, viața sa nouă, este de neînvins.învățămintele eșecului suferit în urmă cu peste un deceniu au fost uitate însă repede de către milita- riștii americani. Recurgînd la presiuni, comploturi și intervenții armate directe, imperialismul american încearcă să înăbușe mișcarea de eliberare națională a popoarelor, să încalce drepturile lor sacre de a-și hotărî singure soarta, de a-și alege calea de dezvoltare corespunzătoare aspirațiilor lor. Războiul dus de el în Vietnam constituie cea mai cinică expresie a liniei agresive a politicii sale. Sfidînd protestele o- piniei publice mondiale și nor- relațiilor americani pași pe lor Vietnamul

Timp de agresoare Coreei, au omorît fe-

mele elementare ale între state, agresorii întreprind mereu calea extinderii barbar, folosind de sud cele mai crude și inumane mijloace, inclusiv gazele toxice, pentru a fringe voința de luptă a populației pentru libertate, iar în nord bombardînd localități dens populate, școli, spitale, întreprinderi economice, ucigînd oameni nevinovați.în numeroase alte părți ale lumii, sprijinindu-se pe regimuri dictatoriale, putrede șl corupte, S.U.A. creează focare permanente de încordare. Unul dintre acestea este din nou Coreea de sud. în timp ce în R.P.D. Coreeană, masele populare, muncind cu abnegație, au înlăturat distrugerile provocate de război și au obținut mari realizări în dezvoltarea economiei și culturii, în ridicarea nivelului de trai al populației, Coreea de sud se zbate în ghearele crizei economice, ale mizeriei și șomajului. Guvernul marionetă de la Seul, trădînd interesele poporului, încearcă să lege și mai vîrtos Coreea de sud la carul politicii agresive americane. Pak Ciăn Hi s-a angajat ca în cursul acestei veri să ridice numărul militarilor sud- coreeni, participanți la războiul S.U.A. în Vietnam, la 45 000.

noi războiului în

Coreea de sud este tot mai mult folosită de S.U.A. ca bază militară pentru planurile lor agresive în Asia, aflîndu-se practic sub ocupație americană, în urma semnării așa-numi- telor „acorduri administrative", staționarea trupelor americane pe teritoriul ei a fost permanentizată. în schimbul punerii teritoriului sud-coreean la discreția mili- tariștilor americani, S.U.A., care și pînă acum au încercat, pe toate căile, să întărească pozițiile șubrede ale guvernului marionetă, își vor spori livrările de armament. S.U.A., relatează agenția japoneză de presă „Kyodo Țusin", din nou vor livra administrației sud-coreene armament de diferite tipuri, în valoare de 10 milioane de dolari. Aceasta va adinei mai mult transformarea Coreei de sud într-o bază militară americană, sti- mulînd planurile agresive ale clicii de la Seul, care încalcă fără încetare acordurile de armistițiu, înmulțindu-și provocările în zona demilitarizată.Masele populare din Coreea de sud, pe spatele cărora apasă cheltuielile militare, care suferă din greu din cauza crizei economice, a1 scumpetei și șomajului, își exprimă tot mai hotărît nemulțumirea față de uneltirile clicii de 'a Seul și ale cercurilor imperialiste din S.U.A. Ele cer să pună capăt scindării țării, să fie retrase trupele americane, sprijină cu căldură propunerile făcute în decursul anilor de către guvernul R;P.D. Coreene cu privire la unificarea pașnică a țării. Memorandumul prezentat la 21 iulie de guvernul R. P. D. Coreene cuprinde un program concret și e- ficient pentru realizarea aspirațiilor legitime ale maselor populare din cele două părți ale țării. Documentul subliniază că „pentru înfăptuirea unificării pașnice a Coreei cît mai curînd este necesar ca în primul rînd trupele americane și toate celelalte trupe străine să fie retrase din Coreea de sud. iar poporul coreean trebuie lăsat să-și rezolve singur problemele". Acest deziderat major, sprijinit cu hotărîre de întregul popor din Coreea de nord, a fost subliniat în mod deosebit cu prilejul „Lunii de luptă pentru alungarea trupelor americane din Coreea de sud", ce ,s«-a desfășurat în R. P. D. Coreeană pînă astăzi.Memorandumul reafirmă propunerea guvernului R.P.D. Coreene în vederea întrunirii unei conferințe comune a reprezentanților partidelor și organizațiilor obștești din nordul și sudul Coreei pentru dezbaterea problemei reunificării tării. El consideră, de asemenea, ca posibilă întrunirea unei conferințe a țărilor interesate în rezolvarea pașnică a problemei coreene. A- ceste propuneri sînt sprijinite cu căldură de țările și popoarele iubitoare de pace din întreaga lume, care își exprimă din nou speranța că lupta poporului coreean pentru unificarea pașnică a țării sale va fi încununată de succes.

seFie

Nicolae N. LUPU

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

*

Mult așteptatul meci dintre echi
pele Angliei și Portugaliei, desfășu
rat aseară pe „Wembley”, în fafa 
unei asisfenfe record (cifra oficială a 
spectatorilor : 80 000), a permis 
baliștilor englezi să facă încă un 
spre atît de rîvniful trofeu care, 
pafru în pafru ani, răsplătește pe 
tigăforii campionatului mondial, 
nala pentru Cupa „Jules Rimet" 
fi așadar disputată din nou, i 
12 ani, între două echipe europene. 
Reprezentativa Angliei va întîlni în 
finală selecfionata R. F. Germane, ca
lificată, după cum se știe, în urma 
victoriei de luni seară în dauna for- 
mafieî Uniunii Sovietice. Va egala 
selecfionata R. F. Germane perfor
manta Italiei, Uruguayului 
— de a cîștiga de două 
sau Anglia, pentru prima 
nala marii competiții, va 
celei de-a opta „parade a 
fotbalului mondial ? Acum orice re
zultat este posibil; marile surprize ale 
acestui campionat s-au produs în 
faza preliminară, în meciurile din 
grupe — eliminarea Braziliei și a Ita
liei, a Spaniei și Franței.

Partida de aseară, apreciată de spe
cialiști drept cea mai spectaculoasă 
de pînă acum, a scos în evidentă 
excelenta pregătire a fotbaliștilor en
glezi. Jocul lor — permanent ofensiv, 
în ritm viu, cu reușite manevre fac
tice — nu a putut fi contracarat de 
echipa portugheză. Apărarea acesteia, 
deși remaniată, s-a mișcat greoi, iar 
înaintarea n-a contat decît pe apor
tul sporadic al lui Eusebio (sever mar
cat) ; Torres și Simoes — oameni 
bază ai compartimentului ofensiv 
nu și-au făcut simțită prezenta,

fof- 
pas 
d>n 
cîș-
Fi- 

I’ va 
după

și Braziliei 
ori trofeul, 
dată în fi
ți laureata 
vedetelor"

de

nu și-au făcuf simțită prezența, în 
general șuturile lor fiind lipsite de 
precizie.

Englezii au începui jocul înlr-un 
ritm de-a drepful sufocant. Riposta 
portughezilor este însă promptă. 
Greul îl duc apărătorii, în special cei 
portughezi. Cu pase precise, calmi, 
fotbaliștii englezi se instalează repede 
în careul advers, unde se află dese
ori masată întreaga echipă portu
gheză. Singur Eusebio rămîne pe un
deva, pe la centrul terenului, gafa să 
pornească pe contraatac. La această 
insistentă hărfuială, apărarea rezistă

83. Un apărător englez este ne- 
să facă henj în 
mingea ce se 
poarta goală.

Eusebio îl
Portughezii prind curaj.

cu bine pînă în min. 31. O greșeală 
a lui Jose Pereira, care pînă atunci 
salvase cu brio poarta proprie, este 
speculată de Bobby Charlton. In ca
lea mingei șutată de acesta nu mai 
poate interveni nimeni ; Anglia ia 
conducerea cu 1—0. Deși domină, en
glezii sînt surprinși de cîteva ori pe 
contraatac, dar Eusebio, Torres și Co- 
luna — deși în poziții bune de șut 
— nu objin decît... cornere.

La reluare, englezii sînt mai pru- 
denfi în apărare. Ei lasă adversarului 
inijiativa ; prin această tactică își me
najează întrucîtva forjele, însă trec 
prin destule momente grele. Unele si- 
fuajii dificile le rezolvă portarul 
Banks, altele înșiși... jucătorii portu
ghezi, care șutează imprecis, mult în 
afara spațiului porții. Scorul se majo
rează într-un moment cînd nimeni 
nu se aștepta ; în min. 79, Bobby 
Charlton primește o pasă precisă și 
nu ezită să șuteze. Gol I Faza și șu- 
ful au fost surprinzătoare. Pe auto
rul golului l-a felicitat însuși Eusebio.

Portughezii își adună totuși ultimele 
forje și speranje și pornesc la atac. 
Dacă nu să egaleze, cel pufin să în
scrie golul de onoare în plasa porții 
lui Banks, care, de la începerea cam
pionatului, n-a fost „scuturată" de nici 
o minge. Și iată că ocazia vine în

mln. 
voit 
opri 
spre 
penalii ; 
dificultate.
Egalarea devine posibilă, mai ales că 
englezii — de efort, dar și de teama 
— respiră greu, sînt dezorientați. 
Emotivitatea are însă se pare o mai 
mare influentă asupra jucătorilor por
tughezi ; în ultimele minute ^irnoes, 
singur cu portarul, și apoi Colw-aa ra
tează mari ocazii. Scor final : 2—1
pentru Anglia.

în legătură cu semifinala dintre 
Anglia și Portugalia se cuvine men
ționată nu numai calitatea tehnică a 
jocului, pasionanta dispută dintra 
cele două echipe, ci și deplina spor
tivitate ce a domnit pe teren de 'a 
primul pînă la ultimul minut de joc. 
Și foafe acestea — în condițiile unei 
partide decisive, cu mare miză I

careu, pentru a 
îndrepta siqur 
Arbitrul acordă 
transformă fără

Ultimele meciuri
— Joi, 28 Iulie, ora 20,30 : 

U.R.S.S.-PORTUGALIA, pentru de
semnarea locurilor 3—4 în clasa
mentul final.

— Sîmbălă, 30 iulie, ora 16 : AN- 
GLIA-R. F. GERMANĂ, pentru locu
rile 1—2.

Amatorii de fotbal din țara 
noastră vor putea urmări desfă
șurarea ambelor meciuri prin 
intermediul radioului și televi
ziunii.

%

Telefoto U.P.T. — Agerprei
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ÎN PRIMA JUMĂTATE A LUI 1966 ÎNTREVEDERE
KOSÎGHIN-U THANT

LONDRA In dezbaterea Consiliului de Securitate

S-O ALĂTURAI LUPTEI
MOSCOVA 26 (Agerpres). — La 26 iulie, Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit la Kremlin pe secretarul general al O. N. U., U Thant. A avut loc, după cum a- nunță agenția TASS, o convorbire în cursul căreia au fost abordate probleme privind activitatea O.N.U., precum și unele probleme ale situației internaționale actuale.

COMUNELOR

a se 
a- de

SAIGON 26 (Agerpres). — A- genția de presă „Eliberarea" transmis un comunicat, în care arată că în primul semestru al 
cestui an, aproximativ 6 000 000 
oameni din Vietnamul de sud
muncitori, studenți, reprezentanți 
ai clerului, intelectuali, soldați din 
armata și administrația saigoneză 
— s-au alăturat luptei împotriva 
agresorilor americani și a juntei 
militare Thieu-Ky. Participarea populației la lupta împotriva acțiunilor agresive ale S.U.A. și ale regimului dictatorial instaurat de Thieu-Ky a contribuit în prima jumătate a anului la victoriile obținute de detașamentele Frontului Național de Eliberare. In diferite provincii din Vietnamul de sud, participanții la această luptă s-au pronunțat, prin mitinguri și demonstrații, împotriva raidurilor a- viației, concentrării populației „în sate strategice", folosirii gazelor toxice și substanțelor chimice împotriva populației pașnice, denun- țînd politica agresivă și războiul S.U.A. în Vietnam.Trapele saigonezo-americane, se arată în comunicat, au intervenit cu brutalitate pentru a înăbuși a- ceste acțiuni de luptă.

comunicat — pot crea un climat care să facă posibilă desfășurarea unor inițiative tinzî-nd spre o rezolvare a conflictului vietnamez întemeiată pe drepturile poporului vietnamez la deplină independență și eliberarea de orice amestec străin, recunoscute de acordurile de la Geneva.Direcțiunea P.C.I. adresează mi- litanților și organizațiilor comuniste chemarea de a acționa cu mai multă forță în vederea atingerii acestui obiectiv. Ea adresează, de asemenea, organizațiilor și militanților tuturor partidelor muncitorești, democratice și antifasciste, atît din guvern cît și din opoziție, chemarea de a revendica, sub toate formele posibile, o poziție activă în favoarea păcii din partea Italiei.

NOTA GUVERNULUI

BERLIN 26 (Agerpres). — După cum transmite agenția A.D.N., gu- I 
i
I
I
I

vernul R. D. Germane a trimis o notă guvernelor statelor coaliției antihitleriste și altor țări în legătură cu „Legea cu privire la termenul limitat al eliberării de sub jurisdicția germană", elaborată Bonn la 23 iunie. „Guvernul R. Germane — se arată în notă consideră necesar să declare această lege este incompatibilă normele de drept internațional stabilite în Carta O.N.U. și recunoscute de toată lumea".
la D.că cu

LONDRA 26 (Agerpres). — In Camera Comunelor au continuat marți dezbaterile pe marginea „măsurilor de austeritate" preconizate de guvernul britanic în vederea redresării situației economice dificile prin care trece Anglia. Atmosfera în care se desfășoară dezbaterile este mai încordată ca oricînd, avînd în vedere valul de critici violente pe care programul anunțat de guvern și l-a atras din partea grupului de- putaților laburiști de stînga și a sindicatelor, pe de o parte, și a conservatorilor, pe de altă parte.Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor, ministrul finanțelor, James Callaghan, a declarat că guvernul britanic va trece la aplicarea unor măsuri deflaționiste, în vederea redresării, pînă în 1967, a balanței de plăți deficitare a Marii Britanii. El a anunțat că guvernul englez intenționează să-și retragă o

I

mare parte a forțelor sale militare din Asia și, totodată, să reducă substanțial efectivul trupelor sale staționate în R.F.G., în eventualitatea în care guvernul de la Bonn nu va accepta să acopere în întregime cheltuielile necesitate de întreținerea acestoi' trupe.In cursul dezbaterilor, opoziției conservatoare, Heath, a depus o moțiune zură, în care atacă violent mul economic anunțat de guvernul laburist. Conservatorii își exprimă „neîncrederea în competența guvernului de a adminis'tra economia țării și reproșează laburiștilor întîrzierea cu care au intervenit în frînarea crizei", se a- rată în moțiune. Totodată, opoziția conservatoare formulează serioase îndoieli în privința efectelor măsurilor anunțate de guvern, subliniind „confuzia cu care este abordată problema cheltuielilor militare britanice Heath a cerut, de asemenea, guvernului britanic să-și poziția în problemele printre care și aceea a Angliei la C.E.E. Moțiunea depusă în Camera Comunelor de opoziția conservatoare va fi dezbătută și în cursul zilei de miercuri.

liderul Edward de cen- progra-

în străinătate1'.

UN COMUNICAT
AL DIRECȚIUNII P.C. ITALIANROMA 26 (Agerpres). — Direcțiunea Partidului Comunist Italian a dat publicității un comunicat în legătură cu agravarea situației din Vietnam. Numai oprirea spiralei tragice a escaladării, încetarea a- gresiunii și — ca un prim pas indispensabil — încetarea bombardamentelor criminale asupra Vietnamului de nord — se arată în
împotriva violării 
acordurilor 
cu privire la LaosHANOI 26 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 4-a aniversări a încheierii acordurilor de la Geneva din 1962 cu privire la Laos, Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație în care condamnă violarea acestor acorduri de către imperialiștii americani.„în cursul celor 4 ani care s-au scurs, se arată în declarație, imperialiștii americani, partea proame- ricană din Laos și țările care sprijină Statele Unite au violat în mod sistematic acordurile de la Geneva din 1962 cu privire la Laos'1.Guvernul R. D. Vietnam, se subliniază în declarație, condamnă cu hotărîre acțiunile de sabotare de către guvernul Statelor Unite a acordurilor de la Geneva cu privire la Laos și cere ca acesta să respecte pacea, neutralitatea, suveranitatea și independența acestei țări.

precizeze europene, aderării

guvern indonezian
McNamara

■

Exerciții ale unei unități a miliției populare din regiunea Bach Dang (R. D. Vietnam)

DJAKARTA 26 (Agerpres). — Președintele Indoneziei, dr. Sukarno, a anunțat componenta noului guvern indonezian. In fruntea cabinetului, format din 24 de miniștri ( din care 12 militari) se află un prezidiu compus din 5 miniș- tri-primi. Președinte al acestui prezidiu a fost numit generalul Suharto, care conduce și ministerele apărării și securității. Din prezidiu mai fac parte: Adam Malik — pentru problemele politice, cumulînd și afacerile externe, Idham Chalid (președintele partidului Nahdatul Ulama) — pentru problemele sociale, Sanusi Hard- jadinata (membru marcant al Par- țidului național indonezian) — pentru problemele industriei și dezvoltării, și Hamengku Buwono (fost sultan al Djokdjakartei) —

pentru problemele financiare și e- conomice.Potrivit agenției Reuter, Suharto a declarat- corespondenților de presă, cu puțin timp înaintea a- nunțării noului guvern, că Sukarno pierde titlul său de prim-mi- nistru, rămînînd însă șeful executiv al Indoneziei. Agenția Associated Press arată că membrilor cabinetului nu li se va mai permite să se adreseze direct președintelui, ca în trecut, ceea ce slăbește autoritatea lui Sukarno asupra puterii. Pe de altă parte, potrivit aceleiași agenții, președintele Sukarno a declarat că în noul cabinet există trei elemente, primul fiind conducerea asumată de el însuși; al doilea — „conducerea auxiliară11, adică prezidiul; al treilea — membrii cabinetului propriu-zis.

PARIS 26 (Agerpres). Marți dimineața au început la Paris, sub președinția secretarului general al N.A.T.O., Manlio Brosio, lucrările N.A.T.O. din care rării ai După cum McNamara
Comitetului special al (Comitetul McNamara), fac parte miniștrii apă- zece țări ale N.A.T.O. se știe, Comitetul a fost constituit în toamna anului 1965 ca un organism însărcinat să studieze posibilitatea elaborării unei strategii nucleare comune a țărilor membre ale pactului atlantic. Din el au refuzat să facă parte Franța, Islanda și Luxemburg. La actualele dezbateri, consacrate în principal problemei planificării strategiei nucleare a N.A.T.O. și eventualei

NEW YORK 26 (Agerpres). — Consiliul de Securitate s-a întrunit luni seara pentru a lua în dezbatere incidentele de la frontiera Siriei cu Izrael. După ce a fost adoptată ordinea de zi, consiliul a hotărît să acorde prioritate plînge- rii siriene, în care se arată că la 14 iulie avioane izraeliene au trecut frontiera și au atacat teritoriul Siriei. La rîndul său, delegatul Izraelului a prezentat consiliului o contraplîngere, în care se arată că acțiunea de la 14 iulie a fost < întreprinsă după ce, în prealabil, se depuseseră toate eforturile pentru a convinge Siria „să renunțe la agresiune".

A luat cuvîntul reprezentantul Uniunii Sovietice, N. T. Fedorenko, care a arătat că actul de agresiune împotriva Siriei reprezintă o încălcare a principiilor Cartei O.N.U,Reprezentantul Statelor Unite, Joseph Sisco, a apărat poziția Izrae- lului. Ședința consiliului a fost amînată.
Convorbirile
franco-cehoslovace /

la bursa
din New YorkNEW YORK 26 La bursa din New gistrat luni o nouă scădere masivă a cursului acțiunilor. Indicele Dow Jones pentru acțiunile societăților industriale a scăzut cu 16,32 de puncte, aceasta reprezen- tînd cea mai mare scădere din noiembrie 1963.

(Agerpres). — York s-a înre-

La capătul unor „negocieri 
dureroase" („Combat"), 
a „cinci ani, șapte luni și 
trei zile de discuții home
rice* („Paris Jour"), de ame
nințări cu ruptura și amără
ciuni, de griji grave, une
ori interminabile, și de pre
siuni diplomatice și apoi 
la capătul unui ultim mara
ton „fără glorie" („l'Hu- 
manife"), miniștrii de agri
cultură și de externe ai „ce
lor șase", întruniți la Bruxel
les, au ajuns la un acord 
privind realizarea „Micii Eu
rope verzi", adică a Piefei 
comune agricole. Din co
mentariile presei reiese că 
acordul este de fapt un 
compromis, „un echilibru al 
nemulțumirilor" în vederea 
căruia toate delegațiile au 
făcut concesii. „Putea oare 
să fie altfel ?’ — se în
treabă ziarul „La Croix". 
Căci, de la criza din iulie 
1965, adaugă ziarul, fiecare 
știe că Piafa comună nu e 
rezultatul unui 
comunitar, ci 
și adunării 
divergente.

La 24 iulie, 
înzestrat „Mica 
gricolă" cu trei piețe (pen
tru lapte, zahăr. materii 
grase) și cu șase prețuri co
mune (la lapte, zahăr, orez, 
carne de bovine, semințe 
oleaginoase, ulei de măsli
ne). Acordul prevede o 
subvenție anuală 
milioane de franci pe timp 
de trei ani pentru a sprijini 
prețul fructelor și legume
lor. De această subvenfie 
va beneficia mai ales Italia,

mare suflu 
al înfruntării 
de interese

„cei șase* au 
Europă a-

de 300

caro va dispune de 200 din 
cele 300 de milioane. Prin 
acordul de la Bruxelles, 86 
la sută din producția agri
colă a „celor șase" este re
glementată de organizații 
ale Pieței comune și de 
prețuri comune la produc
ție, ce vor intra în vigoare 
în decurs de un an și jumă-
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fanfe pentru Franța. După 
„l'Aurore", marii cultiva
tori francezi vor fi în gene
ral beneficiarii acestei ope
rațiuni. După cum se știe, 
Franța este primul producă
tor vesf-european de carne, 
lapte, grîu, orez, ouă, sfe
clă de zahăr, vin și struguri, 
posedînd ea singură jumă-

consumatorilor anumite sa
crificii.

Care va fi soarta țărani
lor mici și mijlocii ? — se în
treabă ziarul „l'Humanife". 
„Fără îndoială că marii pro
ducători francezi își vor 
rezolva socotelile. Dar ță
ranii mici și mijlocii, adaugă 
ziarul, riscă să se găsească
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fate. Piața comună agricolă 
privește direct aproape 14 
milioane de țărani din cele 
șase țări. Cei mai numeroși 
se află în Italia, unde ei 
reprezintă 28 la sută din 
populația activă, fa(ă de 20 
la sută în Franța, 13 la sută 
în R.F.G. și Olanda și 8,6 
la sută în Belgia. Ziarul „Le 
Monde" este de părere că, 
pe plan politic, rezultatele 
de la Bruxelles sînt impor-

fate din suprafața agricolă 
a Piefei comune. ‘

Specialiștii în economie 
consideră însă că intrarea 
în funcțiune a Piefei comune 
agricole nu va fi deloc 
ușoară. Un prim „punct ne
gru" : noile prejuri comune 
vor provoca creșteri de 
prefuri în mai multe țări 
membre, inclusiv în Franfa, 
și vor accelera chiar pe
ricolul de inflafie, cerînd

toți în 
străine 
petitive 
de a 
încă un 
mele reacții franceze de 
îngrijorare s-au și pro
dus. Astfel, sindicatul în
treprinzătorilor agricoli 

„motive 
motive 
Centrul

fafa unor produse . 
deosebit de com- 

și sînt în pericol 
fi eliminați". Deci 
„punct negru". Pri-

lingă
Și

incertitudine".

vede pe
de satisfacție 
de 
național al tinerilor agricul-

tori arată că „prin aceste 
acorduri nu sînt rezolvate 
foafe problemele agricole", 
iar Confederația producăto
rilor de lapte subliniază că 
acordurile asupra laptelui 
nu răspund dorințelor pro
ducătorilor.

Intrarea în vigoare a a- 
cordurilor de la Bruxelles 
depinde și de negocierile 
ce le-au purtat ieri „cei 
șase" în legătură cu ofer
tele de făcut pentru ultima 
etapă a „rundei Kennedy* 
agricole (adică a tratative
lor desfășurate în cadrul 
G.A.T.T., îndeosebi între ță
rile Piefei comune și S.U.A.). 
Un dezacord poate pro
duce repunerea în discuție 
sau chiar amînarea aplicării 
acordurilor de compromis 
de la 24 iulie.

Dar barca Piefei comune 
are de înfruntat și alte di
ficultăți. După cum scriu 
ziarele, ele sînt legate, de 
pildă, 
unora 
(problema nerezolvafă 
fuzionării celor trei comisii 
ale Piefei comune într-o co
misie unică), precum și de 
desemnarea persoanelor ce 
le vor conduce 
mereu deschis 
Walter Hallstein, 
președinte al Comisiei exe
cutive, la realegerea căruia 
Franfa se opune). „Discuții 
îndelungate" promite și 
problema . armonizării poli
ticii sociale, fiscale, comer
ciale a „celor șase".

de 
din

funcționarea 
instituțiile sale 

a

(rămîne 
cazul Iu: 

actualul
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PRAGA 26 (Agerpres). — La Praga au continuat marți tratativele dintre Couve de Murville, ministrul afacerilor externe al Franței, și Vaclav David, ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace. Pe ordinea de zi a discuțiilor figurează, după cum relevă agenția CTK, problemele securității europene, situația din Vietnam și probleme ale O.N.U.In prima parte a convorbirilor începute luni, miniștrii de externe au ajuns la o înțelegere în;, pro-V blema lărgirii contactelor în 'domeniul politic și creării premiselor pentru extinderea schimburilor de mărfuri și colaborării economice între cele două țări.La 26 iulie, Couve de Murville a fost primit de președintele guvernului R. S. Cehoslovace, J. Le- nart.

la sută 
școlară 
de în- 
relevat

CORESPONDAT Ă DIN ALGeR

încă 2 500 de
Moșfenirea grea lăsată Alge

riei de colonialism în domeniul 
învățămînfului și școlarizării ne
cesită eforturi considerabile și 
perseverente în vederea înlătu
rării ei. Abia cu patru ani în 
urmă, numai aproximativ unul 
din zece algerieni știa să scrie 
și să citească.

Ce s-a făcut pentru remedie
rea situației acum, și în-

transformări a Comitetului McNamara într-un organism permanent, Norvegia și Portugalia au fost reprezentate numai prin tori.După cum relatează de presă, reuniunea de marți dimineața a comitetului s-a încheiat fără să se fi ajuns la vreun rezultat concret în privința principalelor probleme discutate. In cadrul întrunirii, cele trei grupuri de lucru din cadrul comitetului, respectiv cel însărcinat cu planificarea nucleară, cel privind schimbul de informații și cel însărcinat cu comunicațiile, și-au prezentat raportul asupra activității lor. A fost reluată apoi în discuție controversata problemă a împărțirii responsabilităților nucleare în cadrul N.A.T.O. și efectuarea unor modificări procedurale în acest domeniu. Se știe că aceste modificări urmăresc să acorde un cuvînt mai greu de spus Germaniei occidentale în domeniul controlului nuclear al N.A.T.O., constituind un prim pas pe calea accesului R.F.G. la arma nucleară. Potrivit agenției France Presse, nici de data a- ceasta nu s-a putut ajunge la un acord, din cauza pozițiilor diferite pe care s-au situat participanții la întrunire.

observa-agentiile

deosebi în anul școlar recent în
cheiat ? Ce se va face în viitor? 
La aceste întrebări a căutat să 
răspundă consfătuirea cadrelor 
din toate formele și gradele de 
învăfămînt finufă zilele trecute 
la Alger, sub auspiciile Ministe
rului Educației Nafionale. Tn 
cursul anului școlar 1965—1966, 
școlile primare au fost frecven
tate de 1 350 000 de elevi, iar 
colegiile și liceele au cuprins 
120 000 de elevi. Numărul stu
denților în insfifujiile de învăfă- 
mînf superior s-a ridicat la 6 500.

Sînt cifre record pentru Alge
ria unde, în preajma obținerii 
independenței, numai 30 
din populația de vîrsfă 
era cuprinsă în procesul 
văfămînt. Consfătuirea a 
că, în anul școlar 1966—1967, pe 
băncile școlilor vor lua loc încă 
350 000 de copii de vîrstă șco
lară. Ministerul Educației Națio
nale a arătat că, pentru anul 
școlar următor, numărul crescînd 
al elevilor va impune crearea a 
încă 120 000 pînă la 130 000 de 
locuri noi, ceea ce necesită a- 
proximafiv 2 500 de clase supli
mentare. Din acestea, o mie au 
și fost construite, iar în actuala 
perioadă se depun 
vederea terminării 
pînă la începutul 
Iar.

Consfătuirea a 
blemele dotării 
riene cu manuale 
gramului oficial, ale lărgirii și 
folosirii mijloacelor moderne în 
vederea ridicării nivelului ca
litativ al învă(ămîntului. S-a 
subliniat că, pentru formarea 
tinerelor cadre necesare progra
mului 
tării, 
finuu 
toate 
tic și 
și periodică a experiențelor po
zitive.

eforturi în 
celorlalte 

noului an șco-

examinat pro- 
școlilor alge- 

conforme pro-

general de dezvoltare a 
este necesar un efort con- 
de ridicare a calificării la 
nivelurile a corpului didac- 
de confruntare sistematică

C. BENGA

ACUM E LEGAL '

Papas, 
englez

la Pre-n. r.)
Desen de 
din ziarul

„Guardian'

iță scrie : „Hotârîrea tribunalului international în problema Africii de sud-vest'- (care prevede menținerea status-quo- ului în acest teritoriu, administrat de rasiștii de toria —

VARNA

Premii acordate
la concursul

VARNA 26 (Agerpres) — La 
Varna a luat sfîrșit cel de-al 
III-lea concurs internațional 
de balet. Ediția din anul aces
ta a concursului a reunit 46 de 
participanți din 9 țări, printre 
care și din țara noastră. Luni 
după-amiază, juriul con
cursului, prezidat de cunoscu
ta balerină Galina Ulanova, 
artistă a poporului din U.R.S.S., 
a anunțat rezultatele. In ca
drul concursului rezervat ti
neretului au obținut premiul 
1 cu medalie de aur balerinii 
Mihail Barîșnikov (U.R.S.S.) — 
cu mențiune specială •— Ma
rin Ștefănescu (Republica So
cialistă România), Martin Van 
Hamei (Canada) și Olga Vto- 
rușina (U.R.S.S.). Premiul II cu 
medalia de argint a fost 
decernat balerinelor Irina 
Prokofieva și Irina Holina 
(U.R.S.S.), Marta Garcia (Cuba) 
și Cristina Șaru (Republica 
Socialistă România).

B PARIS. După cum relatea
ză ziarul „L’Humanite" 

Luigi Longo, secretar general 
al P.C. Italian, a făcut o vizită 
de trei zile la Paris. El a avut 
o întrevedere cu Raymond 
Guyot, membru al Biroului 
Politic al P.C.F., și Roland Le
roy, membru al Biroului Po
litic și secretar al C.C.

BRUXELLES. într-o ședință 
a guvernului belgian a fost 

discutată problema alegerii 
locului în vederea instalării 
Comandamentului suprem al 
forțelor aliate din Europa 
(S.H.A.P.E.). în urma acestei 
reuniuni a fost dată publici
tății o declarație, arătîndu-se 
că guvernul belgian va pro
pune partenerilor săi din 
N.A.T.O. instalarea S.H.A.P.E. 
în localitatea Chievres-Cas- 
teau, situată la 50 de km 
sud-pest de Bruxelles. ,

H VARȘOVIA. Edward Oc-
hab, președintele Consiliu

lui de Stat al R. P. Polone, a 
primit la 26 iulie pe Amintore 
Fanfani, ministrul afacerilor 
externe al Italiei, care se află 
într-o vizită oficială în Polo
nia. In aceeași zi, ministrul de 
externe italian a fost primit 
de Jozef Cyrankiewicz, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone.

IU TOKIO. A. A. Gromîko, 
ministrul afacerilor exter

ne al U.R.S.S., care se află la 
Tokio la invitația guvernului 
japonez, a avut marți cea de-a 
doua întrevedere cu ministrul 
afacerilor externe japonez, E. 
Shiina. Au fost discutate, po
trivit agenției TASS, proble
me ale situației internaționale.

PEKIN. în capitala Chinei 
populare a fost semnat un 

protocol cu privire la acorda
rea de asistență tehnică reci
procă între Administrația ge
nerală a aviației civile din 
R. P. Chineză și secretariatul 
general al aviației civile din 
Franța.
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