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terenuri spre a obține cît mai mari de masă sfîrșitul lunii septembrie
Nicolae GIOSAN

președintele Consiliului Superior al Agriculturii
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Fabrica de beton celular autoclavizat din cartierul Militari, una dintre unitățile noi, construite tn Bucuros}»

Activitatea Intensă desfășurată de oamenii muncii din agricultură, coordonarea eforturilor lor au permis intensificarea ritmului la recoltatul cerealelor și executarea altor lucrări urgente în această perioadă. în ultimele zile, pe mari 
suprafețe, strîngerea griului s-a 
terminat, iar în zonele din sudul 
țării această importantă lucrare se 
poate considera încheiată. Recoltatul se află în plină desfășurare în regiunile din centrul și nordul țării. Pînă la 28 iulie s-au strîns 
84 la sută din culturile de grîu- 
secară, iar treieratul, pînă la a- 
ceeași dată, s-a efectuat pe 75 la 
sută din suprafața recoltată.De asemenea, prin folosirea judicioasă a tractoarelor, mașinilor și a celorlalte mijloace de care dispun, oamenii muncii de pe o- . goare au efectuat la un înalt nivel agrotehnic lucrările de întreținere a culturilor prășitoare, au strîns o mare cantitate de furaje. In- multe gospodării de stat și cooperative agricole se manifestă 6 grijă deosebită pentru folosirea intensă a suprafețelor irigate și a celor cu umiditate suficientă provenită din ploi, prin în- sămînțarea tură dublă, furajere. Și diții pentru tinuare, a plantelor de nutreț pe

lor cu fasole în cul- precum și cu plante în prezent există con- însămînțarea, în con-

astfel de cantități verde la și în octombrie, adică atunci cînd este nevoie de a completa hrana animalelor.în prezent, activitatea lucrătorilor de pe ogoare se caracterizează prin îmbinarea preocupărilor privind strîngerea recoltei actuale, cu cele care urmăresc obținerea unei producții bogate în anul viitor. Tocmai acest mod de a acționa în perspectivă, de a pregăti cu minuțiozitate și cu luni înainte ceea ce este necesar pentru a zele recoltei viitoare, coordonate principale, prezente în permanență țile agricole fruntașe.spune că aceste elemente esențiale se află la ordinea zilei în agricultură, deoarece acum, cînd s-au a- glomerat numeroase lucrări, este necesar să se manifeste din plin capacitatea organizatorică, spiritul gospodăresc al mecanizatorilor din gospodăriile de stat și S.M.T., ale cooperatorilor, specialiștilor agricoli, conducătorilor unităților a- gricole socialiste.

i pune ba- constituie dinamice, în unită- Am putea
de

Primirea la președintele Republicii Turcia
Vineri, Ia ora 12,00, președintele ^•Republicii Turcia, Cevdet Sunay, 

a primit la Palatul Shale Kiosku (Palatul Parcului) pe președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, împreună cu •Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Alexandru Boabă, j ministrul petrolului, și Ion Drîn- ceanu, ambasadorul României la Ankara.Au fost de față ministrul afacerilor externe al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, și Semsettin Arlf Mardin, ambasadorul Turciei la București.în cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, cordială, au fost abordate o serie de probleme privind dezvoltarea relațiilor româno-turce și situația internațională.Președintele Republicii Turcia șl președintele Consiliului de Miniștri al României au apreciat cu satisfacție convorbirile care au avut loc între cele două părți și rezultatele obținute, s-au referit Ia perspectivele dezvoltării pe viitor 
a relațiilor de bună vecinătate dintre România și Turcia, constatînd că evoluția favorabilă a acestora creează noi posibilități de colaborare în diferite domenii de activitate economică și cultural-științi- fică.Primul ministru al României a transmis președintelui Cevdet Sunay invitația președintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica, de a vizita țara noastră. Președintele Turciei a acceptat cu satisfacție invitația.
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un fenomen social
llie TANÂSACHE

crurilor cei mai în vîr- 
stă au acumulat o ex
periență în meserie, în 
viafă. N-avem dreptul 
să lăsăm să se risipeas
că. Orice efort nu este 
în plus atunci cînd e 
vorba de a transmite, 
de a pune la loc sigur 
aceste cunoștinje și a 

să ro-
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La Palatul Shale Kiosku

Viafa, cu mozaicul ei 
infinit de fapte și în- 
iîmplări, oferă la tot 
pasul argumente în fa
voarea ideii că al
bia altruismului cu
prinde acum, în jara 
noastră, noi zone, capă
tă firesc un cîmp de 
aejiune fot mai larg, e- 
mojionant. Acest lucru le face astfel 
adaugă noi valori fru
museții omului, struc
turii sale care este ast
fel mai armonios 
struită.

La Uzinele de 
greu „Progresul" 
Brăila cunosc un 
stru care lucrează aici 
de aproape 25 de ani. 
In acest răstimp, re- 
nunjînd la multe bucu
rii simple și omenești, 
sacrificînd o mare 
parte din timpul dedi
cat familiei, distracjiei, 
maistrul Ciurea, pentru 
că despre el este vor
ba, a inifiat în profesie, 
mai exact — a ajutat 
să învețe meserie un 
număr de aproape 300 
de muncitori.

In numele cărei „o- 
bligatii" s-a simjit Ciu
rea dator să-și cheltu
iască din timpul lui 
pentru cei care veneau 
după dînsul ? Ce-I obli
ga, ce-l determina la 
aceasta ? Stînd de vor
bă cu dînsul, el „aco- 
o.rea' gestul, compor
tamentul în felul ur
mător • Prin firea lu-

con-

dească.
Ciurea cunoaște bine 

oamenii ce i-au trecut 
prin mînă. Le știe ap
titudinile, i-a încercat 
să vadă cît pot da, a

frSif cu dînșii clipele de 
necazuri și izbîndă ale 
vieții de toate zilele. 
Tot ce-a știut el, fot 
ce-a acumulat în mulfi 
ani de muncă în fabri
că a dat celor care vin 
după dînsul cu încre
dințarea că aceștia vor 
păstra și îmbogăți a- 
ceastă zestre. Maistrul 
Ciurea ■ trăiește acum, 
înainte de toate — mă 
refer la satisfacțiile pro
fesiei — prin împlini
rile foștilor lui ucenici. 
E și aceasta o autenti
că bucurie omenească I 
Și poate din cele mai 
mari.

Am insistat asupra

acestui exemplu pentru 
că el este întîlnit în 
absolut foaie locurile 
de muncă și învățătură 
și de aceea el esle și 
cel mai obișnuit ; șta
feta transmiterii expe
rienței, a cunoștințelor 
e mereu vie, ea circulă 
permanent îmbogățind 
de la o zi la alta noile 
generații cu valorile a- 
cumulate în ani și ani 
de generațiile vîrst- 
nice.

Îmi povestea o dată 
un lucrător ieșit la 
pensie de un fapt pe 
care nu l-a uitat. In ti
nerețea lui, la fabrica 
unde lucra (fostele ate
liere principale C.F.R.- 
Galați) era un forjor de 
înaltă calificare. Știa 
să mînuiască cu afîta 
precizie ciocanul cu a- 
bur încîf, pentru de
monstrații, omul își pu
nea ceasul pe nicovală 
și repezea ciocanul 
pînă la cîțiva milimetri 
de el, repefînd cursa 
aceasta spre stupefac
ția tuturor.

— Cum de reușești ? 
l-a întrebat o dată ci
neva.

— E un secret al 
meu, a răspuns forjorul.

Un secret pe care ni
meni din fabrică nu i 
l-a „furat" și nici nu a 
fost împărtășit. Omul

(Continuare 
în pag. a H-a)

Vreau să subliniez că în ansamblul măsurilor de care depinde realizarea unor recolte bogate de grîu, de mare însemnătate sînt: 
amplasarea judicioasă a acestei 
culturi, pregătirea corespunzătoa
re a terenului, administrarea în mod diferențiat a îngrășămintelor, 
stabilirea soiurilor, condiționarea exemplară a semințelor. Cercetările întreprinse de oamenii de știință, experiența a numeroase unități agricole arată că de felul cum 
este amplasată cultura griului, în 
condițiile fiecărei unități, depinde 
crearea unor premise bune pentru mărirea producției. Anul acesta au sporit suprafețele cultivate cu mazăre, borceag și alte leguminoase care constituie premergătoare excelente pentru grîu. Este firesc ca aceste terenuri să fie rezervate pentru cultura griului și să se execute cu prioritate lucrărilepregătire a solului. într-o serie de unități, pe anumite suprafețe, cultivă grîu după grîu. Faptele arată că este imperios necesar să se evite amplasarea griului pe terenurile pe care această plantă s-a cultivat 3—4 sau mai mulți ani la rînd, pentru a evita îmburuienirea lanurilor și a preveni apariția u- nor boli și dăunători. Aceasta cu atît mai mult cu cît, datorită condițiilor specifice din acest an, !în general, lanurile de grîu au fost mai îmburuienate.

Nenumărate exemple demon
strează însemnătatea majoră pe 
care o au lucrările de pregă
tire a solului, care urmăresc 
evitarea pierderilor de apă, crea
rea unui pat germinativ cît mai 
bun. Nu este de prisos să insistăm . ori de cîte ori este cazul ca, imediat după seceriș terenurile să fie eliberate de paie și arate sau discuite. Țin să subliniez eficienta ridicată pe care o are discuirea neîntîrziată a suprafețelor recoltate ca măsură salutară pentru menținerea rezervelor de apă din sol. Este suficient să amintim că în condițiile de dotare actuală a unităților agricole socialiste această lucrare poate fi efectuată în- tr-un termen foarte, scurt, cu un singur tractor discuindu-se zilnic 15—20 de hectare. Experiențele științifice arată că ascensiunea a- pei spre suprafață și păstrarea ei în straturile superioare ale,.solului menține pămîntul reavăn, ceea ce, pe terenurile discuite, permite ca apoi, indiferent dacă vor cădea sau nu precipitații, să poată fi efectuate arături de calitate, la adîncimea dorită.Condițiile din vara acestui an sînt deosebit de favorabile pentru executarea arăturilor. în urma ploilor căzute în ultimul timp, pămîntul are umiditate suficientă, care permite executarea unor lucrări de cea mai bună calitate. A- ceste condiții trebuie să le folosim din plin, făcînd arături pe toate suprafețele eliberate de culturile de vară. Numai suprafețele care nu pot fi arate, în următoarele zile, să fie discuite acum și apoi, pe măsură ce tractoarele vor deveni disponibile, să se treacă la executarea arăturilor. De asemenea, se recomandă ca arăturile să 
fie executate cu prioritate pe su
prafețele destinate însămînțăriî 
griului.

Principalul constă în executare» 
lucrărilor de bună calitate, evitin- 
du-se scoaterea de bolovani. In

se

mod obligatoriu, peste tot plugurile 
să lucreze în agregat cu grapa 
stelată. Acolo unde totuși rămîn bulgări, se impune ca arăturile respective să fie imediat discuite. Respectarea acestor reguli agrotehnice prezintă însemnătate economică deosebită, ele constituind de fapt startul pentru recolta anului viitor. Arăturile de calitate înlesnesc procesele microbiologice din sol, favorizează nitrificarea, creează acele condiții prielnice care sînt asigurate an de an în unitățile fruntașe în cultura griului. în acest scop este absolut ne
cesar ca arăturile să fie întreținu
te după sistemul semiogorului ne
gru, discuindu-Ie ori de cîte ori 
apar buruienile sau se formează 
crustă. Situații ca cele întîm- plate în unele unități care lasă bolovanii să se întărească, iar apoi fac cîte 3—4 lucrări de discuire în preajma semănatului, trebuie curmate cu hotărîre, deoarece ele împiedică utilizarea judicioasă a tractoarelor și mașinilor, scumpesc prețul de cost și duc la distrugerea structurii solului. Arăturile trebuie 'intensificate și pe celelalte terenuri care vor fi în- sămînțate în primăvara anului viitor. Este necesar ca la execu
tarea arăturilor, tractoarele să lu
creze în schimb prelungit, iar aco
lo unde există tractoriști suficienți 
munca să nu fie întreruptă nici în 
cursul nopții.Din păcate, într-o serie de unități agricole > aceste lucrări nu sînt executate la vreme din cauză că se întîrzie eliberarea terenului de •

Faptul este cert: unsprezece raioane din regiunea București vor cunoaște, în anii cincinalului, o dezvoltare ascendentă pe o bază industrială. Unsprezece raioane agricole din sud, atrase în fluxul procesului general de industrializare socialistă a 'țării. Dovadă ă unul efort concentrat și susținut care ilustrează politica partidului nostru de ridicare a tuturor regiunilor și raioanelor la un înalt nivel de dezvoltare economică, de viață.Firește, regiunea București rămîne și pe mai departe ceea ce a devenit, prin tradiție și prin condițiile sale naturale —• grînar al țării. în larga cîmpie a Bărăganului buldozerele, macaralele și alte mașini și utilaje introduc peisaj de șan-

ISTANBUL 29. — Trimișii speciali Ion Drăgan, Victor Stamate și Nicolae Popovici transmit: Vineri dimineața, delegația guvernamentală română, condusă de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a părăsit orașul Izmir. Pe aeroport erau pre- zenți guvernatorul Izmirului, Zeke- riya Celikbilekli, primarul orașului, Osman Kibar, și alte persoane oficiale civile și militare.în cursul aceleiași dimineți, oaspeții români, însoțiți de ministrul afacerilor externe turc, Ihsan Sabri Caglayangil, au sosit cu un avion special la Istanbul. Ei au fost în- tîmpinați la aeroport de guvernatorul Istanbulului, Vefa Poyraz, de primarul orașului, Hasim Iscan, și de alte personalități locale, civile și militare.Erau de față consulul general al României la Istanbul, Tudor Pop, și membrii consulatului.Răspunzînd întrebărilor puse de ziariștii prezenți la aeroport, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și-a exprimat satisfacția în legătură cu desfășurarea vizitei și a convorbirilor avute cu șeful guvernului turc, Suleyman Demirel, și cu alte persoane oficiale. El a apreciat că discuțiile, în cursul cărora au fost trecute în revistă numeroase probleme de interes comun, precum și unele probleme nale, au fost amicale și sincere, ele constituind o sursă de noi progrese în direcția mai bunei înțelegeri și colaborări între țările noastre și în această zonă geogra-
Internațio-

fică. Șeful guvernului român a subliniat că, pe lîngă rezultatele concrete ale convorbirilor, deosebit. de important este faptul că aceste contacte directe contribuie la dezvoltarea climatului de bună vecinătate, ceea ce este de mare însemnătate pentru pacea și securitatea europeană.Apoi, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, împreună cu ministrul afacerilor externe, ministrul petrolului și ambasadorul României la Ankara, însoțit de Ihsan Sabri Caglayangil, a făcut o vizită guvernatorului Istanbulului, Vefa Poyraz, și în continuare l-a vizitat la primăria orașului pe Hasim Iscan, primarul Istanbulului.în cursul după-amiezii, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și membrii delegației, însoțiți de ministrul afacerilor externe al Turciei și alte persoane oficiale, au vizitat unul din cele mai renumite palate otomane — Dolmabahce Sarayî, situat pe malul european al Bosforului.
Palatul, conceput într-o manieră 

care îmbină arta turcă și euro
peană, a fost construit în 1854 din 
ordinul sultanului Abdulmecit. El 
numără 350 de camere și saloane, 
dintre care mai impresionantă este 
marea gală de ceremonii luminată 
de un candelabra, cîntărind pesta 
4 500 kg, probabil cel mai mare 
din lume. La decorațiunile și obi-

(Continuare In pag. a V-a)

• întreprinderi mari in 
1t raioane din regiunea 
București o Șiragul fabri
cilor de pe malul Dună
rii o Un singur combinat 
va produce cît o întreagă 

regiune

’â

(Continuare în pag. a IH-a) tier. Nu-î vorba despre o dezvoltare industrială în detrimentul agriculturii, ci, dimpotrivă, laolaltă cu agricultura și în folosul acesteia. Cele două mari combinate de pe malul Dunării, creații ale so- . cialismului, de la Tr. Măgurele și Călărași, au făcut începutul, anunțînd parcă intenția industriei de a cuprinde masiv și definitiv, într-o dezvoltare armonioasă și propor- ționată, această regiune multă vreme cu o economie unilaterală, agricolă.în unsprezece orașe de reședință raională din cincisprezece cîte cuprinde regiunea, se vor construi adevărate zone industriale cu una, două sau mai multe fabrici. în afară de Oltenița, Tr. Măgurele și Călărași, care au de pe acum o industrie puternică, alte localități se racordează potrivit specificului și condițiilor pe care le au, la diferite ramuri ale industriei noastre socialiste. în 1970 producția globală industrială a regiunii va fi de peste două ori mai mare față de anul 1965.Ce este Slobozia ? Un oră- șel-tîrg ca multe altele. Somnolent în arșița și-n praful Bărăganului. Dar în anii din urmă au pătruns aici corn-
•

Ștefan ZIDARIȚA

(Continnare în pag. a V-a)VI AȚA t INTERNAȚIONALA.
■ PARIS: N. A. T. O. in contratimp
■ LONDRA’. Cartea alba a austerității
■ Complotesuat în Nigeria
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Cu puțin timp în urmă, „Scîn- teia' a relatat despre lucrările A- dunării de Stat a Republicii Popu- ' lare Ungare, care, adoptînd cifrele directoare ale celui de-al treilea plan cincinal, a stabilit jaloanele dezvoltării în continuare a economiei țării vecine și prietene. Studiind aceste cifre, mi-a reținut, între altele, atenția preocuparea privind folosirea combustibililor energetici. Se arată că în perioada următoare, utilizarea țițeiului și a gazelor naturale va fi, în medie, aproape dublă în comparație cu anul 1960. Cu pași vertiginoși va crește în următorii cinci ani, îndeosebi producția și consumul de gaz metan; față de 1965, cînd volumul producției a fost de 1 107 milioane metri cubi, el va sălta în 1970 la 3 280 milioane metri cubi. In 1970 gazul va reprezenta 39 la sută din combustibilii energetici utilizați, în comparație cu 28 sută în 1965.In lumina acestor cifre mi par interesante cele relatate devarășul VILMOȘ BEȘE, directorul general'al Trustului național de petrol și gaze din R. P. Ungară, cu care am avut o convorbire cu prilejul unei recente călătorii în țara vecină și prietenă.
— Acum cînd industria petro

lului și a gazului metan a ajuns, 
pare-se, la vîrsta maturității, ne-ar 
interesa o scurtă privire retros
pectivă asupra începuturilor și a- 
dolescenței ei.— Industria petrolului și gazului metan din Ungaria — a arătat interlocutorul nostru — nu are o vîrstă înaintată și, ca atare, nici o Istorie încărcată cu prea multe date. Incepînd din 1920 și pînă în 1936, societăți concesionare engleze au forat în cîteva locuri. N-au găsit „untul* căutat și au abandonat lucrările. Le-au luat locul societăți americane. In 1937, în subsolul țării a fost descoperită pentru prima dată prezența petrolului. S-au încropit Acesta a fost

Cînd s-a forat mal eu îndrăzneală, 
mal adînc, am întîlnit un anume 
„must al pămîntului* — țițeiul și 
gazele naturale.

— Ce ne-ați putea spune despre 
prezentul și viitorul producției de 
țiței ți gaze naturale ?

lase 
to-

atunci trei șantiere, pionieratul...
că harta subsolului— Se pare

R. P. Ungare relevă un soi de ru
denie între țiței, gaze naturale și 
ape termale.

— întocmai. Primele explorări 
scos la iveală ape termale.

— N-aș vrea să prezint comparative pe o perioadă îndepărtată. In anii celui doilea plan cincinal, rezervele noastre de gaze au crescut de 8 ori, iar cele de petrol de două ori, luînd. ca an de comparație anul 1860. Cu toate aceste rezultate, creșterea nu este suficientă pentru a acoperi cerințele. La petrol, producția noastră acoperă doar jumătate cadrul celui cincinal vom din producțiedin necesitățile tru fiecare an din cel de-al doilea cincinal statul nostru a investit numai pentru explorări, în medie, 800 de milioane forinți.

ciire mai de-al

acum din necesități. In de-al treilea plan reuși să acoperim proprie 80 la sută de gaze. Pen-
— Și cei ce au sfredelit părnîn- 

tul, căutîndu-i comorile, cum au 
rambursat statului acest efort fi
nanciar ?— Explorarea înseamnă Incertitudine și certitudine, riscuri și iz- bînzi. Este însă o datorie să faci eforturi cît mai mari pentru a-ți cunoaște cît mai în amănunt avuțiile. Jumătate din forajele noastre au nimerit în plin, lucru care ne face, judecind după literatura tehnică de specialitate, să fim foarte mulțumiți. Eficiența investițiilor statului a fost bună. Statul a primit, prin rezervele descoperite, de 6 ori mal mult decît a investit.

★Aș face aci o paranteză pentru a reda unele observații personale în legătură cu activitatea de explorare. Am făcut un scurt popas
Constantin MORARU

(Continuare în pag. a V-a)
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CALIFICAREA
Șl RANDAMENTUL MUNCII

Un calcul din 1965 ne arată că în țara noastră 89,5 la sută din femeile în vîrstă de muncă (ceea ce înseamnă o treime din totalul salariaților) sînt antrenate în diferite ramuri ale economiei naționale.Personalități ale mișcării de femei din Franța și Italia dau cifre apropiate în legătură cu femeile din țările respective, dar vorbesc totodată de repercusiunile pe caro conjunctura economică le-a sensul reducerii forței de feminine, transformării ei în vă de mină de lucru".Prezența în producție a din țara noastră nu suferă nici un tal de limitare. Dezvoltarea economică înfloritoare, asigurarea deplinei egalități în muncă fac ca la noi să existe un proces de antrenare continuă a femeii în activitățile productive cele mai variate, proces de un dinamism care îl diferențiază chiar față de țări cu o situație statistică aparent similară.Această situație specială favorizează un proces progresiv de creștere a pregătirii tehnico-pro- fesionale a femeii, care determină o mai mare stabilitate a ei în activitățile pe care le exercită.Aproape jumătate din numărul persoanelor cu studii medii din țara noastră și mai mult de un sfert din numărul celor cu studii superioare sînt femei. In 1965 erau cu 44 la sută mai multe inginere decît în 1959, iar peste 75 Ia sută din totalul muncitoarelor erau calificate. Acest proces fiind în plină dezvoltare, procentele vor continua, bineînțeles, să crească. Desigur, ele nu trebuie judecate în mod absolut, ci trebuie să intereseze mai ales în măsura în care sîpt reprezentative pentru calitatea muncii.Așadar, care ar fi căile cele mai eficiente de creștere numerică și calitativă a forței de muncă feminine ?Un sondaj făcut în diverse ramuri de producție atestă că femeile între 18 și 35 d© ani sînt din ce în ce mai preocupate de dobîndi- rea unei profesii și de perfecționare în meseria pe care o exercită. Sînt totuși și femei care au preferat să renunțe la obținerea unei «xtlificări. Cauza se află în primul rînd în faptul că, deși bune, condițiile create pentru dobtndiiea și ridicarea calificării profesionale într-o formă organizată nu-s diferențiate, nu-» 
concepute în funcție de necesită
țile, înclinațiile șl obligațiile su
plimentare ale femeilor. Nu se poate nega că există un specific al însușirilor de muncă ale femeii, care o fac 3ă se descurce cu mai multă ușurință și competență în operații ce presupun agilitate, dexteritate, gust, chibzuință gospodărească. A- cest fapt a și dus la concentrarea masivă a- femeilor în anumite ramuri ale economiei : industria conservelor, laptelui, brînzeturilor, preparatelor de carne, cosmeticelor, mdustria textilă, filatură, tricotaj, confecții, avicultură, sericicultură, în laboratoare și în serviciile de control al calității multor bunuri de consum, în acele profesii care se ocupă de aspectul estetic și comercial al obiectelor.Dincolo de această orientare generală și oarecum naturală este necesar ca cei însărcinați cu angajarea personalului să intervină mal frecvent și maî prompt în armonizarea necesităților specifice ale producției cu aptitudinile fe-

avut în 
muncit 
„tezer-femeli

meH, ceea ce ar garanta mal ă»- 
parte Interesul, succesul și calita
tea pregătirii profesionale, numai atît nu ajunge. O tă cu repartizarea femeii munci pentru care are o străveche tradiție, nu se poate uita că noile și atît de diferitele condiții alo producției industriale — în mare parte mecanizate și automatizate •— presupun permanenta și continua ei pregătire și specializare. în condițiile do producție actuale și de perspectivă, In care mecanizarea va domina din ce în ce mai mult, cunoștințele de bun simț gospodăresc vor putea ii valorificate mai ales în măsura în care femeile vor putea da și soluții tehnice corespunzătoare.Pe de altă parte, mexgind tot pe linia cultivării aptitudinilor, este evident pentru oricine a intrat în- tr-un magazin, cît de necesară ar fi calificarea cît mai multor femei ca lucrători operativi în comerțul de stat și cooperatist, femeile a- vînd aptitudini în plus pentru formarea profilului ideal al vînzăto- rului.De asemenea, în agricultură, s-ar putea extinde mai mult formele de învățămînt în sectorul zootehnic, care să cuprindă în special femei.In altă ordine de idei, se știe loarie bine c-ă femeia este supusă unei duble solicitări în muncă, în întreprindere și acasă, unde, ca soție și mamă, are o mulțime de o- bligații cărora deocamdată le face față cu greu. Din aceste motive întreprinderile care vor să caliiics un număr cît mai mare de femei (și procentele prevăzute în acest sens vin de multe ori în sprijinul ■ creșterii pregătirii profesionale a femeii 1) trebuie să aibă mai multă grijă, ca cel puțin în perioada ridicării caliiicării, cursantele să fie scutite de sarcini suplimentara. S-ar putea chiar ca femeilor în a- ceastă situație să li se creeze posibilitatea lucrului numai în cursul dimineții.Ar trebui, de asemenea, analizate mai atent și modalității® în care este concepută calificarea. Unele ministere ca, de pildă, Ministerul Industriei Alimentare, inițiază cursuri au scoatere din producție, organizate în mod centralizat, alt mare ' oraș industrial, în acest fel se creează condițiile cele mai bune de pregătire și specializare, s-a observat practic că numărul femeilor calificate prin aceste cursuri este de aproape trei ori mai mic decit numărul celor calificata la nivelul întreprinderilor. Explicația • simplă : femeilor căsătorite și cu copii le vino mai greu să se despartă de familie și să-șl neglijeze, fie chiar și pentru cite va luni, căminul. (Dificultățile cioate de timpul liber redus și de obligațiile specifice femeii, ca și cerințele pregătirii în perspectivă, atrag totodată «atenția asupra necesității cuprinderii în cursurile de calificare mai ales a tinerelor fete).Organizarea cursurilor la ntae- lul întreprinderilor implică Insa o mai mare răspundere din partea conducerii tehnico-administrative. Aceasta trebuie să-și asume întreaga responsabilitate pentru buna lor funcționare. In prezent, în multe întreprinderi, desfășurarea cursurilor este lăsată aproape exclusiv pe seama serviciilor de personal și învățămînt sau a organizațiilor obștești : sindicat, comisia de femei etc. Lipsa unui spri-
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țin eteotiv, a uael îndrumări dlreo- te din partea aouduceiii tehnico- administrativ® facilitează formalismul, pierderea perspectivei. Acțiunea de calificare nu poate ii •- țicientâ dacă nu este organic legată de sarcinile majore ale întreprinderii. în stabilirea tipului de cursuri, a tematicii, conducerea tehnico-administrativă este aceea care trebuie să prevadă, în baza unui studiu riguros, necesarul de cadre medii pentru fiecare specialitate, ținîndu-se seama atît de cerințele „la zi’ ale producției, cît ți de Dat te întreprinderi programa unor cursuri de calificare nu are în vedere modernizarea continuă a procesului de producție, femeile sînt puse uneori în situația de a-șl însuși niște cunoștințe care peste eî- teva luni nu le vor mai ajuta să dea maximum de randament.Este de netăgăduit că perfecționarea femeii în profesia pe care o exercită are importante consecințe psihologice ți sociale: femeia devi-

sarcinile de perspectivă, fiind însă că în diferi- (

"1 ne mai echilibrată, mai operativă, dobîndețte un spor de siguranță, de încredere, un plus de personalitate care o fac să se comporte ca atare în viața particulară. La acești stimuli morali se adaugă desigur unii materiali : timpul de trecere la o salarizare superioară se scurtează. .Există însă o mulțime de modalități de stimulare materială, pe care întreprinderile nu l«-au folosit suficient. Sînt încă nu- „J meroase cazurile în care muncitoare cu. o anumită pregătire, practică altă meserie pentru care nu au cunoștințele necesare, sau cazuri în .care membre ale cooperativelor agricole de producție, cu bogate cunoștințe profesionale, sînt folosite la munci necalificate. Comisia de încadrare tarifară din multe fabrici nu ține seama întotdeauna ca examinarea muncitoarelor în vederea creșterii categoriei de salarizare să se facă în ața fel încît să se bucure de în- tîietaie acele femei care au făcut cursurile de ridicare a calificării.Sarcina pregătirii tehnico-profs- sionale a tuturor cadrelor da oameni al muncii — iără deosebire de sex — e o chestiune deosebit de importantă în actualul plan cincinal, care prevede ca aproximativ două treimi din sporul producției să tie asigurat prin creșterea productivității muncii. Disocierea pe care am făcut-o iefeiindu-ne numai la femei pornește de la o încercare de sarcini de viitor.

In partea «iieaptă a fotografiei aveți două exemplare din așa-numi- tele „mese de călcat" (produse de intreprinderea raională a industriei locale Curtea de Argeș), care nu jSșW sînt altceva decît niște scînduri îmbrăcate în pînză. Prețul: 171 lei bucata. Spre convingere vizitați magazinul industriei locale din Ga- lea Griviței 138 din București.A doua imagine, luată la magazinul întreprinderii de prezentare și desfacerea mobilei din str. Stirbei-Vodă 2—4 București — reprezintă o masă pliantă, frumos finisată, avînd anexe pentru călcat mîneci sau cravate și stativ metalic pentru mașina de călcat (produsă de IPROFIL București). Prețul : 163 lei. Deci eu 8 lei mai puțin, nemai-

adîncire a acestei maxim interes pentru
NotaKa STANCE!

ALTRUISMU
un fenomen

(Urinare din pag. I)

acela a murit de mult, de întîmplare 
unii își aduc aminte, alții nu, și meș
teșugul acela care Stîrnea admirație 
a intrat și el în pămînf, s-a pierdut 
fără rost cînd virtuosul forjor ar fi 
putut să supraviețuiască în memoria 
celor care au venit după el prin trans
miterea firească a unei experiențe pro- 

răs- 
feri-

fesionale și umane în numele 
punderii față de progresul și 
cirea generațiilor următoare.

Am alăturat aceste două fapte 
rife pentru că ele sînt crescute pe aria 
a două epoci diferite, cu trăsături di
ferite, cu psihologii și structuri dife
rite.

Omul zilelor noastre est® capabil de 
qenorozifate, este binevoitor, amabil, 
înzestrat mereu cu putința de a să- 
vîrși fapte mari. Toate acestea au o 
solidă bază obiectivă. Socialismul a 
cultivat din plin aceste virtuți care ar
monizează firesc caracterele, struclu- 
'He.

Generozitatea aceasta s-a înălțat 
pa temelia trainică a unei baze so
ciala noi, a relațiilor de întrajutorare 
care s-au statornicit între oameni și 
care îngustează tot mai mult sfera de 
acțiune a egoismului. Pe acest fun-

vorbind «ie Incomparabila superioritate a calității.Cred conducătorii întreprinderii de industrie locală vizată că produsele lor (de slabă calitate și scumpe) au vreo șansă să fie preferate de cumpărători ?
Foto s B. ©ortta

dife-

dament s-au făcut necesare aptitu
dinile, dispoziția de a acționa de
zinteresat, pentru binele colectivită
ții, dincolo de interesele înguste, 
meschine, dincolo de îndemnurile și 
beneficiul personal. în această nouă 
lumină omul, constructorul noii orîn- 
duiri sociale, apare mai frumos, mai 
echilibrat, 
țuire.

Dorința 
jur, de a 
plinească 
mai ușor 
este și nu poate fi sinonim? cu filan- 
tropismul. Omul de azi trăiește ipos
tazele fericirii tovarășului lui de mun
că, de viață, pentru că, înainte de 
toate, î! interesează ca om, dintr-un 
adine sentiment de dragoste țață de 
oameni și pentru că năzuințele, idea
lurile proprii se confundă, de fapt, 
cu idealurile și năzuințele pe caro și 
le propune să le atingă socialismul 
în numele și pentru fericirea omu
lui.

Cunosc un pilot de la Aviasan, pe 
nume Gh. Lupu, care în repetate 
rînduri s-a urcat cu aparatul în văz
duh pentru a parașuta medicamente 
sau singe pe o vreme cînd era in
terzis cu desăvîrșire să zboare, da
torită condițiilor atmosferice nefavo
rabile. Omul a«:esta îmi explica că ar 
fi cel 
leagă 
vorba 
iul că a vrut cu orice chip să se re
marce. n—— ------------- ~~l
ieftin, spunea el, nu merită să pui 
în primejdie viafa ta ți a avionului’, 
„Atunci ?’ Atunci lucrurile ar trebui 
judecate ața cum sînt : un om sau 
niște oameni au nevoie de ajutorul

mai demn de stimă și pre-

de a fi de foios celui din 
ajuta ca oamenii să-și îns- 
bucuriile vieții, să treacă 

peste necazurile zilnice, nu

nsai stupid lucru să se înfe- 
acest curaj ol lui (pentru că e 
și de curaj) doar pentru fap-

„Pentru un asemenea preț

tau. Poate ti un batrin, o femeie care 
trebuie să aducă pe lume un copil. 
Nu-i cunoști. Nu știi cum arată. Dar 
în clipa aceea viafa lor și a celor 
apropiafi depind de tine. Cînd zbori 
în asemenea cazuri, îți propui să în
vingi orice pentru om !
, Alteori, dăruirea simplă 
brantă în numele omului și 
lui o întîlnești în cele mai 
gesturi, atitudini.

Am cunoscut pe șantierul < 
natului siderurgic Galați trei 
constructori care, terminîndu-și 
crtil, treceau, cu rîndul, pe la școa
la din apropiere interestndu-se de si
tuația la învățătură a unui elev. Nu 
le era rudă, nici măcar vecin. îl cu
noscuseră întîmplător. Rămas fără pă
rinți, bunică-sa se pllngea de purtă
rile lui, lipsea de la școală, își pe
trecea timpul pe malul Dunării. Cei

și vi- 
fericirfî 
simple

Combl- 
i tineri 

Iu-

Stadiul „comerț
de tarabă"

Pe bună dreptate se arăta în articolul cu titlul de mai sus publicat în „Scînteia" că unele unități de legume și fructe din Capitală practică un comerț, de tarabă, care pune pecetea primitivismului asupra prezentării mărfurilor, stării localului, ținutei vînzătorilor. Mă voi referi la asemenea aspecte din sectorul legume-fructe pendinte de

IN LABIRINTUL PEȘTERII MEZIADEabirintal subpămînteen ele la Meziad intră din ce în se mai mult în circuitul turistic.Prin ogiva turtită a intrării hi peșteră ar putea pătrunde eîteva camioane deodată, atît este de largă. După cîțiva pași, te afli într-un dom subpămîntean, de proporții amețitoare. Un perete zidit și poarta de fier, eu lacăt, atrag atenția celui neaviaat că aici se circulă însoțit de ghid. După ce a ros sttnaile d® ealcar, provocînd mari surpării, «sar* au dat naștere uriașelor săli subpămîntene și poduri de legătură, același arhitect — apa — s-a prins într-o măiastră operă decorativă. A mobilat șî înfrumusețat, totul cu puzderie de stalactite și stalagmite, în forme și culori care au ațîțat fantezia vizitatorilor.Trecem peste un pod de piatră. La lumina felinarelor, pe peretele de care ne desparte un hău al cărui fund își semnalează prezența prin susurul unui pî- riiaș, se profilează o draperie da piatră, nu întîmplător botezată orga mare. Un pumn de pietricele aruncate spre această orgă fac să răsune în zeci de tonuri tuburile goale de dimensiuni diferite.Fantezia a apelat și la istorie, pentru a marca tot ce-i demn de văzut aici. O coloană compactă, aidoma unui om care ține o mînă ridicată, înconjurată de tui steag în falduri, avînd in față numeroase stalagmite mai mici, a căpătat denumirea „Mihai Vi- teazu și poporul care-1 aclamă".Peștera a’fost descoperită în 1850 de inginerul Iuliu Țărani] «ara a cercetat galeriile și t!

iu arcart prtawl prHKsipal«4e obi
ective.Speologii aai cercetai peșteza, formațiunile el, urmele de viațS. Există aici și două cimitire mai mici, cu fosile ale ursului peșterilor. Păcat că unii Uwfeti își culeg „jsuvanirurile" — colți, măsele sau vertebre de u?s, adttbtad pierderi ireparabile științei.Gwn »e ajunge la acest earios al naturii î Pe poteoi de munte, însoțiți de zgomotoa
se flrlc«»le de apă pornind di» 
valea fedulwl, WJt. ctoperte de pl- towwwa Stinft dhi Vaia, ajwajfm

trei ore în apropierea gurii peșterii. Pentru cei ce vin dinspre Beiuș, șoseaua îi duce pînă la comuna Meziad, iar de ’ acolo un drum bun și pentru autoturisme, pînă la cabana cent construită ți amenajată, acolo, mai sînt eîteva sute metri pînă la peșteră.O popularizare sugestivă deservire mai
re- D* de
deofttas O.N.T., ohuna 1« aabsnă șl organhtaraa 

ar tace din peștera ptsnot turistic mult ri rtwltet.de excursii Meztad un
Al. PLAtâȘU

I.O.V.L.F.-București, Oficiul de desfacere nr. 1, raioanele 30 Decembrie—Grivița Roșie.Desigur, în raionul Grivița Roșie sînt multe unități de desfacere care și-au cîștigat un meritat renume pentru modul civilizat în care își desfășoară activitatea. Cumpărătorii sînt mulțumiți de unități ca aceea . din piața 7 Noiembrie (responsabil Dumitru Pintică), din Calea Griviței, colț cu str. Doinei (responsabil Dumitru Rotaru) și de multe altele. Dar rîiai sînt și.unități ca acelea din șosea u a Chiti- lei nr. 171, 239 și 303, unitatea nr. 59 din Calea Griviței (a cărei renovare a început în luna martie, dar nu a fost terminată nici pînă azi), baraca din B-dul Bucureștii Noi (podul. Constanța) aparținînd de unitatea nr. 68 și altele — localuri neîngrijite, degradate, fără firme etc. reflectînd • o totală lipsă de spirit gospodăresc, «ie respect față de consumatori. Aspectul neplăcut se „completează" la unele 
dintre ele ou nepăsarea în ee privește calitatea legumelor ți fructelor, puse în vînzare 
veștede, mucegăite (unitățile din țo«. Chitilei nr. 76, 239, 
303 și altele), ea șl cu lipsa 
unor sortimente.

Aci amintit de sortimente incomplete de legume și fructe în unele unități. Socotesc 
că este un rezultat direot al superficialității cu care se studiază în această parte a Capitalei cererea de consum, 
ott și al faptului că nu se respectă graficul de aprovizionare. în ziua de duminică 24 iulie, în piața „16 Februarie" din cartierul Bucureștii Noi, la ora 9 dimineața nu se mai găseau de cumpărat roșii, ardei gras, fasole verde, varză, prune, piersici. Motivul? Nu se trimiseseră de la depozit toate cantitățile stabilite; de pildă, în loc de 2 000 kg de roșii s-au primit numai 500 kg. La fel s-a întâmplat și cu celelalte produse. Atunci de ce se mai întocmesc grafice, de vreme ce nu sînt respectate ?Alteori se trimit unităților legume și fructe de proastă calitate despre care se știe de la bun început că nu vor putea fi vîndute nimănui. Responsabilul unității din B-dul Bucureștii Noi nr. 149 relatează că, de pildă, hi

ziua de 7 iulie a fo3t „obligat” să primească de la depozit o cantitate de piersici atît de depreciate, încît erau bune numai «ie... aruncat. Cui folosește un astfel de mod de a face comerț? în nici un caz cumpărătorilor 1Poate fi depășit stadiul de comerț „de tarabă" pe care se situează pe alocuri comerțul de legume și fructe ? Sînt convins că da ! Pentru a-

eeasta este însă nevoie de o întărire a disciplinei în rîn- durile lucrătorilor din acest sector, studierea și respectarea cererilor pieței, exigență maximă din partea celor ce conduc și controlează acest sector.Gheorghe PÎRVULESCU 
șeful Secției comerciale a 
Sfatului popular al 
raionului Grivița Roșie

De sîmbătă pînă luni
Unitatea de desfacere a legumelor și fructelor din cadrul Complexului comercial al Centrului muncitoresc Aghireș, raionul Huedin, un sortiment variat de mărfuri, dar în cantități reduse. Așa se face că uneori vara ducem dorul produselor de sezon, cu toate că în jurul localității noastre sînt destule cooperative agricole de producție care ne-ar putea oferi legume și zarzavaturi din belșug.
Și încă o ciudățenie : du

minica, unitatea este închi
să. Sîmbătă după-amiază se

este aprovizionată cu
primește marfă proaspătă ; ea este pusă însă în vînzare tocmai... luni dimineața. E lesne de închipuit cum arată roșiile, ardeii, vinetele, verdețurile — și cît sînt de proaspete — după ce au stat o zi și două nopți închise în magazie !Cumpărătorii au propus o soluție : unitatea să fie deschisă timp de două, trei ore și duminica. Propunerea însă nu a fost luată în seamă de forurile raionale în drept.

Cucu MIRZESCU 
funcționar

Produse da,
organizare ba

Sîntem membri ai unor e- chipe de control obștesc și lucrăm la diferite instituții și întreprinderi din Pitești. In cele ce urmează, vrem să înfățișăm alte aspecte ale problemei tratate în articolul amintit.Incontestabil eă, față de alți ani, piața este în general mai bine aprovizionată. Cum se face totuși că se mai pun în vînzare și legume și fructe depreciate ? După păreșea noastră, conducerile I.R.V.L.F. și Oficiile legume-fructe din oraș nu urmăresc cum se recoltează legumele și fructele în unitățile agricole, cum se transportă și, mai mul produselorconsumator. în piața orașului Pitești sosesc zilnie
ales. dru-

pînă la

L
social

bel muncitori ' r»au angajat în faja 
școlii și a bunicii sa-l ajute. L-au me
ditat în tot timpul vacanfei, iar la 
reluarea cursurilor l-au supravegheat 
Cu strășnicie și delicatefe, numindu-l 
fratele lor mai mic.

Cei trei tineri vor pleca pe alt șan
tier, dar sămînfa bună, curată, sădi
tă cu pricepere și dăruire rămîne să 
rodească mai departe In profilul u- 
nui viitor cetăjean al țarii. Nevoia do 
a fi generos, atent cu oamenii, dra
gostea de oameni, iată resorturi care 
pun în mișcare perseverența, inge
niozitatea, tactul pedagogic absolut 
necesar — atunci cînd e vorba da 
oameni. Ne interesează în cel mal 
înalt grad omul de lîngă noi, dru
mul lui în viață. Asta și pentru fap
tul că fericirea noastră, strict perso
nală, nu se poate realiza decît în ca
drul firesc al fericirii generale.

Altruismul, cuprinzînd ca fenomen’ 
sfere tot mai întinse, i-a îmbogățit 
spiritualicește pe oameni. înainte, 
pentru o palmă de pămînf, erau ca
zuri cînd oamenii se omorau cu to
poarele. în cîte locuri n-a fost reedi
tată tragica poveste a lui fon din ro
manul lui Rebreanu ? Astăzi, în toate 
satele, țăranii au înainte un țel ge
neros care le unește forțele, devenind 
ei înșiși alții, g?to oricînd să se aju
te între ei. Este impresionant spriji
nul pe care-l dau oamenii satului tî- 
nărului care, înainte de a se căsători, 
își ridică o casă. Oamenii ajută la 
transportul materialelor de construc
ție, vin cu uneltele, cu priceperea, 
dar mai ales cu inima (Or. Legea 
pensiilor pentru bătrîni'r' -fului ex
primă, de fapt, conținutuf nou al re
lațiilor dintre oameni. Bătrînii nu mai 
sînt ai unei familii, ci ai întregului 
sat. Ajutorul, pensia dată băfrînilor 
de către întreaga colectivitate — 
grija aceasta umană — a devenit nu 

- lege morală, ci și una juri-

dăruiesc, din 
nele celorlalți.

' colectivului,
societății. întreaga activitate obșteas
că de la noi este o expresie «dintre 
cele mai puternice ale altruismului.

Generozitatea — această trăsătură 
luminoasă face parte din zestrea mo
rală a oamenilor noștri. Ea se cere 
mereu cultivată, îndeosebi la gene
rațiile tinere (și șlci datoriile sînt ale 
familiei, ale școlii, ale organizației 
de tineret) ca pe una din virtuțile 
care se bucură de o înaltă stimă și 
prețuire în fafa întregii societăți.

eatego-ironiei: vînzătorii le risesc la calitatea I !Din cauza slabului din partea organelor tente, vînzătorii amestecă a- desea calitățile produselor, i în special la roșii. împreună cu ceapă, cartofi, castraveți de calitatea I, se vînd și legume depreciate, sub pre- i vederile stasului. Din discu- ! țiile cu numeroși vînzători ; am aflat că deficiențele pornesc chiar de la conducerea O.L.F. Pitești, de la depozit, care nu sortează, ci lucrează i „per valoric". De multe ori, în unități nu se vinde marfă de calitatea I, deoarece mai întîi trebuie să se vîn-■ dă... marfa rămasă din ziua anterioară pe care, după spusele vînzătorilor, depozitul nu vrea să o ridice.Nu putem să nu amintim cu acest prilej și practica greșită a unor conduceri de ! cooperative agricole de pro-• ducție — de exemplu din’ Racovița, Ștefănești, ValeaMare, Bascov și altele din raionul și. orașul Pitești —■ anume aceea de a vinde produsele de cea mai bună calitate la chioșcurile din piață ale cooperativelor, la un preț' mai mic decît la unitățile

control compe
O.L.F., ți doar ceea ce ră- mîne se livrează pentru a- coperirea contractelor.înainte de a încheia, vrem să semnalăm și cazul ț gestionarului Ștefan Iancu, care a sesizat conducerea O.L.F. că legumele sînt deseori de proastă calitate, că se practică substituirea calităților, că adesea din «depozit mărfurile vin cu lipsă la. cîntar, că în fața organelor de control, la piață, sînt ascunse produsele necorespunzătoare. Pentru acest lucru însă, el nu a fost evidențiat, cum ar fi fost de așteptat, ci, dimpotrivă, aspru sancționat. Acum este pe punctul de a i se desface contractul de muncă. Așa înțelege conducerea O.L.F. să determine înlăturarea lipsurilor care persistă ?Concluzia noastră este a- ceasta: prqduse sînt. dar șchioapătă activitatea pe linia îmbunătățirii calității și a varietății sortimentelor, pe linia perfecționării deservirii, a educării personaluluî-

luliand GURAN, 
llie ȘERBAN, 
Victoria IORDACHE 
membri ai echipelor 
de control obștesc

„Cumpărați
în altă parte"

mari cantități de roșii, ceapă, cartofi, depășind necesitățile desfacerii. Cum sînt depozitate cantitățile nevîndute într-o zi ? Nici cum 1 Ele stau în soare, neacoperite, se strică, în timp ce la unitățile periferice (Găvana. Ștefănești, Exercițiului) sau în centrele muncitorești și forestiere din regiune sînt căutate. Deseori, din pricină că mărfurile nu sînt sortate pe calități, gospodinele ocolesc unele unități și cumpără legume și fructe de pe piața neorganizată. Printre unitățile ocolite sînt și cele cu nr. 31, 4, 5, 3, 32, unitățile gostat din Pitești și Ștefănești, care nu oferă decît legume și fructe /aduse de cîte 7, 8 și 10 zile. Cuhnea

Locatarii blocurilor din cartierul Ferentari au la în- demînă două magazine de legume și fructe. Localurile sînt curate, comportarea vînzătorilor — bună. Un lucru însă nu înțelegem : de ce sortimentul de legume este atît de sărac ? De ce acum, în plină vară, nu găsim aici fasole grasă, roșii mari de salată, bame, conopidă, sfeclă, varză ? Săptămîna trecută s-au dar într-o cartofi, ne- cerințelor. de frue- bogat. în dimineața,
adus cantitate corespunzătoare Nici sortimentul te nu este mai ziua de 28 iulie,aceste două magazine nu a- veau nici un fel de fructe de vînzare.L-am întrebat pe responsabilul unității 331 de ce sortimentul e atît de redus, de ce mărfurile nu sînt de calitate. Ne-a răspuns că Oficiul raional Lenin nu respectă comenzile și că. așa cum s-a scris și în „Scînteia", sis-

temui de aprovizionare ® 
bun,, dar... nu se aplică I Dar 
de ce nu se aplică ?

Produsele expuse în vitri
nele unor magazine, ca la 
unitatea 25 din Piața Ko- gălniceanu, te îmbie să intri și să cumperi. La tejghea însă, alta este situația : roșiile sînt mici și urîte, ceapa stricată, cartofii nespălați. Din marfa azvîrlită la întîmplare ești obligat să iei, la grămadă, ceea ce ți se o- feră. Vînzătorul dă din u- meri: „asta ne dă, asta vă dăjn “. Cînd îi amintim de obligativitatea unei deserviri civilizate, atunci se supără și ne poftește să cumpărăm în altă parte. ■Să-i urmăm sfatul sau forurile competente să-și demonstreze, într-adevăr, autoritatea ?

Nastasia NICULESCU
pensionarâ
Maria STOICA
gospodina
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. Se conturează tip.nou vagon de tramvai (la Ate- 
’lîerele centrale I.T.B.)

Foto : R. Costin

Disciplina economică 
în realizarea investițiilor

Iggll

1

Fabrica chimică Mărășești este una dintre cele mai vîrstnice unități ale industriei noastre chimice. Perfecționările tenni- ce apărute în ultimele decenii au pătruns și aici pe calea. modernizării proceselor de fabricație. Printre altele, pe baza fo
losirii creditelor de mică 
mecanizare, s-au realizat 
instalații pentru mecani
zarea integrală a ope
rațiilor de descărcare și 
manipulare a materiei 
prime, au' fost lărgite ca
pacitățile unor mașini și 
utilaje. Fabrica chimică are astfel posibilitatea să obțină sporuri însemnate de producție, să satisfacă mai bine cerințele economiei naționale.La o analiză mai atentă, întocmită de organele bancare, se constată însă faptul că, în timp ce mari 
fonduri bănești sînt chel
tuite pentru modernizări 

reutilări. întreprin- 
nu lucrează decît 
la sută din capaci- 
de producție exis- Trebuie spus că nu

Și 
derea 
cu 75 
tățile 
tente, conducerea uzinei poartă răspunderea pentru o a- tare situație, ci forul ei de resort, precum și alte organe care nu-și respectă obligațiile de a aproviziona ritmic, în cantitățile necesare, fabrica din Mărășești. Să analizăm, pe scurt, cum se manifes
tă aceste neajunsuri.Aprovizionarea se efectuează prin unitățile D.C.A., care au sarcina de a colecta și achiziționa materia primă de la abatoare. fabrici de mezeluri, măcelării, serviciile de e- carisaj, cantine, restaurante. precum și din gospodăriile individuale. în

în vederea valorificării mai bune 
a resurselor mereu crescînde de produse agricole și realizării unui sortiment oît mai variat de produse alimentare necesare aprovizionării populației, Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R. prevăd un vast program de investiții pentru dezvoltarea și modernizarea industriei alimentare, care să asigure încă din primul an condițiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor planului cincinal'. Din primele luni ale acestui an, 
In această ramură a fost început un 
important volum de lucrări: peste 
30 la sută din valoarea totală a in
vestițiilor prevăzute a se executa In 
întregul cincinal.Pînă la sfîrșitul anului sînt prevăzute să intre în funcțiune o serie de obiective importante, între care o fabrică de pîine și una de produse lactate la Turnu Severin, două mori de porumb cu secții de degermînare la București și Ploiești, două unități de condiționare și depozitare a vinului la Galați și Tg. Mureș, o secție centrate și alta de mate la fabrica de legume de la Valea ceput lucrările și pe șantierele tor unități industriale, cu termene de intrare în funcțiune în'anii următori. Potrivit prevederilor planului, în lunile următoare vor începe construcția fabricilor de zahăr de la Oradea și Corabia, a fabricii de ulei de la Slobozia, amenajările piscicole din Delta Dunării și altele.Evident, începerea și execuția simultană a lucrărilor la un mare număr de obiective industriale a impus luarea din timp a unor măsuri deosebite. Trăgînd învățămintele cuvenite din neajunsurile manifestate în anii trecuți, forurile de 
resort ale ministerului nostru și-au în
dreptat în mai mare măsură efortu
rile asupra soluționării problemelor 
legate de faza de pregătire ți de pro
iectare a investițiilor. Decalajul creat între proiectare și execuție a înlesnit o mai bună aprofundare de către proiectanți a soluțiilor preconizate. Pe multe șantiere, a- vînd la îndemînă documentația tehnică, constructorii au putut trece din vreme la organizarea lucrărilor. Concludent este faptul că, la 1’ ianuarie 1966, peste 80 la sută din proiectele de execuție necesare investițiilor din acest an. erau predate constructorilor. în momentul de față mai mult de 95

de supe con- pastă de conserve.Roșie, Au to- din în- al-

ÎN INDUSTRIA
ALIMENTARA

Ing. loan PLÎNGU 
secretar general în Ministerul 

Industriei Alimentare

sută din proiecte sînt termi-la nate și trimise șantierelor.Cu toate acestea, asigurarea cu proiecte nu s-a realizat. întotdeauna potrivit necesităților de execuție ale lui. Or, aceasta a avut consecințe negative în desfășurarea ritmică a lucrărilor pe șantierele u- nor obiective. Bunăoară, nerespec- tarea ordinii de elaborare a proiectelor a provocat pe șantierul fabricii de zahăr Buzău întîrzierea lucrărilor cu multe zile la unele obiecte. Situații similare s-au petrecut și la fabrica de ulei Podari, fabrica de paste și biscuiți Iași.

constructoru-
cațiile necesare comandării utilajelor. în momentul de față aproape 
întregul volum de mațini șî utilaje 
ce se va monta în acest an a fost 
contractat cu uzinele furnizoare, sta- 
bilindu-se termene de livrare corela
te cu datele de începere a mon
tajului ți punere în funcțiune a noi
lor obiective. Lunar, împreună cu forurile de resort ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și uzinele furnizoare, analizăm stadiul livrărilor de utilaje, rezolvînd pe loc toate greutățile ce apar pe parcurs. O obiecțiune se cuvine totuși să fie menționată: sînt dese cazurile cînd la diferite

OBIECTIVELE CINCINAL UL UI '
. ... .....nr...... ..DATE IN FUNCȚIUNELA TERMEN!

încăma-

S-au luat măsuri ca pe viitor 
institutul de proiectări să asigure o 
coordonare mai bună a activității de 
proiectare cu cea de construcfii-mon- 
faj, prin corelarea riguroasă a ter
menelor din propriile sale planuri cu 
cele din graficele de eșalonare a exe
cuției lucrărilor.în practică s-a dovedit că realizarea investițiilor la termenele stabilite este condiționată în mare măsură de asigurarea din timp a utilajelor tehnologice. De aceea, încă din 1965 am stabilit și trans-, mis Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini toate specifi-

de-

MATERIEI PRIME
acest sens există chiar o Hotărîre a Consiliului de Miniștri din 1952, care toate unitățile enumerate, cu excepția gospodăriilor individuale, sînt obligate să predea depozitelor D.C.A. materia primă rezultată din sacrificarea animalelor sau din activitatea lor productivă. Evident, • reglementarea amintită este de natură să scutească fabrica chimică de orice emoții în ce privește a- provizionarea cu materie primă. Așa ar trebui să se întîmple și în practică. Numai că. în momentul de față, conducerea acestei întreprinderi din Mărășești se vede nevoită să alerge în stînga dreapta, să solicite voința uneia sau dintre conducerile ților furnizoare de rie primă. Din. păcate, truda nu-i este de prea mare folos. Din cele 
proape 16 000 tone mate
rie primă cît poate pre
lucra anual, fabrica a 
primit repartiții de Ia fo
rul de resort din. Ministe
rul Industriei Chimice 
numai pentru 12 000 tone 
și nici această cantitate 
nu i se asigură ritmic. Neavînd materie primă, fabrica nu și-a putut realiza planul de producție și numai în trimestrul II ea a rămas datoare cu peste 39 tone de clei.Sincer să fiu, nu-mi pot închipui ce argumente pot justifica nepăsarea celor care au sarcina de 
a sprijini unitățile D.C.A. în activitatea de colectare a materiei prime pentru producerea cleiului și a altor produse. De-a

prin

și in bună- alteia unită- mate-
a-

dreptul bizar mi se pare faptul că în orașul București, unde există un mare consum de carne, să. nu fie organizată rațional colectarea deșeurilor. în prezent, eventualele cantități de materie primă ce se string la cîteva unități ale Ministerului Industriei Alimentare — „Avîntul", „Mistrețul11, „Antrefrig11, IRDC — sînt ridicate direct de către Fabrica chimică din Mărășești, cu mijloace de transport proprii, în urma refuzului întreprinderilor respective de a face livrări în vagoane pe calea ferată, potrivit dispozițiilor date de ministerul tutelar. Crampo- nîndu-se de tot felul de nimicuri, cerînd răgaz să mai „vadă11, să mai studieze, forurile însărcinate cu soluționarea acestei probleme o tărăgănează de ani de zile. La început, colectarea materiei prime pentru fabrica din Mărășești s-a făcut de către Ministerul Industriei Ușoare, prin D.C.A. Din 1957. operația a fost preluată de către Ministerul Industriei Chimice, care a consimțit ca prin fabrica „Color11 București să se facă colectarea. La 1 ianuarie 1964, organele Sanepidului au ridicat acestei întreprinderi autorizația de colectare.De atunci, continuă să i un adevărat scrisori între Industriei Ușoare, Ministerul Industriei Chimice și Comitetul de Staț al Planificării, fără însăase întrezări sfîrșitul lui. în- tr-o perioadă, s-au alo-

a început și curgă și azi „fluviu11 de ! Ministerul

cat fonduri de investiții, dar ce folos. Nu exista stabilit locul pentru a- menajarea depozitului. Cînd, în sfîrșit, s-a găsit terenul, nu au mai fost fonduri disponibile. A- cum s-au alocat din nou fonduri, dar Sanepidul nu se poate încă hotărî asupra terenului destinat pentru amenajarea depozitului. Au calculat oare vreodată tovarășii de la Sanepid ce consecințe are practica lor de a întinde lucrurile, ca o peltea? Este inadmisibilă situația care s-a creat în momentul de față : în timp ce materia primă se irosește, mari cantități de produse ce s-ar putea fabrica din aceasta se importă. Dacă s-ar folosi Ia 
maximum capacitatea de 
producție, fabrica ar pu
tea produce anual în plus 
circa 
oase.
1 000 
adică 
de circa 8 000 000 lei.întrucît de curînd s-a prevăzut din nou sporirea capacității de producție a acestei unități a industriei chimice, este imperios necesar ca Mi
nisterul Industriei Chimi
ce. împreună cu Ministe
rul Industriei Alimenta
re și Ministerul Indus
triei Ușoare să analizeze de urgență toate aspectele ce le ridică aprovizionarea cu materie primă, stabilind, totodată, măsuri hotărîte, care să fie respectate întocmai de întreprinderile furnizoare în subordine.

600 tone clei de
500 tone grăsimi, 
tone făină de oase, 
o producție marfă

Corneliu BADEA 
inspector principal 
1n Banca Nafionalâ

șîni și utilaje montate apar fecțiuni constructive. Amintesc, între altele, mașinile de divizat aluat, linia de îmbuteliat lapte, zdrobitoarele desciorchinătoare de struguri, toate livrate de uzina „Teh- nofrig“-Cluj.Dacă sub aspectul pregătirii condițiilor de realizare a planului de investiții — asigurarea cu documentație tehnică și utilaje tehnologice — activitatea decurge, am putea spune, normal, situația este 
încă nesaiisfăcătoare In ce priveș
te execuția lucrărilor pe șa'rtliere. In primele 6 luni din acest an, s-a executat abia 36 la sută din volumul anual de lucrări de construc- ții-montaj prevăzut. Rămînerile în urmă au fost determinate, îndeosebi, de faptul că pe principalele șantiere — unde executanții sînt întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor — graficele de lucru stabilite la începutul anului au fost sistematic încălcate. Astfel, la Complexul alimentar Turnu Severin — constructor întreprinderea 6 Craiova — volumul de lucrări prevăzute în graficul de execuție s-a realizat pe 6 luni numai în proporție de 90 Ia sută; la fabricile de conserve și brînzeturi Caracal, executate de aceeași întreprindere de construcții, planul a fost înfăptuit doar în proporție-de 75 la sută ; cu aproape 12 procente este mai mic și nivelul realizărilor pe șantierul Complexului de morărit și panificație Iași.O examinare atentă a cauzelor care au determinat ritmul necorespunzător de lucru pe aceste șantiere arată că forurile de resort și conducătorii întreprinderilor de construcții nu s^au îngrijit din vreme de asigurarea șantierelor cu forța de muncă necesară. La Com-

plexul alimentar de la Sibiu, de pildă, față de 800 de muncitori, cît sînt necesari în prezent, pe șantier lucrează doar 350. La o analiză făcută pe unul dintre șantierele rămase în urmă — Complexul de morărit și panificație Iași — conducerea întreprinderii strucții din localitate, Ministerului Industriei țiilor, s-a angajat să în cel mai scurt timp posibil necesarul de muncitori. Cîteva zile mai tîrziu, o parte dintre muncitorii aflați pe acest șantier au fost transferați în altă parte. După părerea mea, situația care s-a oreat în momentul de față impune o răs
pundere sporită din partea organiza
țiilor de construcții pentru permanenti
zarea șî calificarea unul număr cît mai 
mare de muncitori.Faptele arată că, în anumite cazuri, rămînerile în urmă au fost determinate de neajunsurile în a- 
provizionarea cu materiale a șantie
relor. Bunăoară, reducerea frontului de lucru pe șantierele de la Caracal și Turnu Severin se explică, în primul rînd, prin faptul că întreprinderea de prefabricate din beton din Craiova nu a livrat la termenele prevăzute cantitățile de stîlpi, grinzi și fîșii cu goluri. Aceeași întreprindere nu și-a respectat obligațiile contractuale nici față de șantierele fabricilor de lapte de la Bîrlad și Bistrița. Pe alte șantiere, în special cele unde se construiesc centre de vinifica- ție, lipsa cărămizilor a frînat desfășurarea lucrărilor potrivit graficelor de execuție. Aici se cuvine să facem o mică paranteză. Ministerul Industriei Construcțiilor a propus folosirea unor înlocuitori ai cărămizilor normale. Materialul însă nu poate fi utilizat decît acolo unde umiditatea mediului ambiant nu depășește 60—70 la sută. Or, se știe că în industria alimentară, procesele tehnologice necesită, prin natura lor, mari cantități de apă. Folosirea materialului indicat în condiții de umiditate sporită ar duce inevitabil la degradarea prematură a construcțiilor.Dacă avem în vedere că stadiul actual de execuție a numeroase o- biective din industria alimentară este rămas în urmă și, mai ales, că între acestea se află unități dustriale cu termene de■- trare în funcțiune în. acest 
este necesar ca organizațiile 
consfrucfil, în special cele ale 
nisferultti Industriei Construcțiilor, să 
la măsuri hofărîte și imediate care să 
asigure crearea condițiilor necesare 
pentru grăbirea ritmului de lucru pe 
șantiere. Hotărîtor, după părerea noastră, este asigurarea șantierelor cu forța de muncă necesară la nivelul volumului de lucrări prevăzut în graficele stabilite de comun acord. Cu aceeași operativitate se cere soluționată și problema întăririi conducerii tehnice a șantierelor. Acolo unde condițiile și specificul lucrărilor permit, credem că este absolut necesar să se treacă la lucrul în două schimburi.La rîndul lor, organele de resort din ministerul nostru vor lua de urgență măsuri pentru completarea tuturor detaliilor de execuție care lipsesc în prezent la unele lucrări, iar echipe complexe de proiectanți se vor deplasa pe șantiere pentru a acorda constructorilor asistența tehnică cuvenită. Sîntem încredințați că prin coordonarea riguroasă a eforturilor noastre, ca beneficiari de investiții, cu cele ale constructorilor, pro- iectanților. furnizorilor de utilaje, volumul prevăzut cinalului lizat.

de con- aparținînd Construc- completeze

in- in- an.
de 

Mi-

important de investiții pentru primul an al cin- va fi în întregime rea-

Așa cum se subliniază în Statutul cooperativelor a- gricole de producție, comisiile de revizie au rolul de 
a aduce o contribuție substanțială la întărirea și dezvoltarea economico-or- ganizatorică a acestor unități, să vegheze la păstrarea avutului comun al membrilor cooperatori.Din practica anilor anteriori s-a constatat că în unele cooperative agricole din raionul Drăgănești-- Olt comisiile nu-și puteau îndeplini cu răspundere sarcinile încredințate. Cauza principală: o parte din membrii lor nu erau legați direct de procesul de producție, lucrînd în alte părți, la sfaturile populare, școli, cooperative de consum etc. Au existat destule cazuri cînd comisiile de revizie nu-și desfășurau activitatea pe baza princi-

face o cheltuire nejustificată de zile-muncă. La una dintre brigăzile cooperativei agricole din Radomi- rești, comisia de revizie a constatat că brigadierul a- cordase zile-muncă unor membri cooperatori caro nu lucraseră. Pe baza propunerii făcute, consiliul de conducere l-a șchimbat din funcție pe brigadier, iar celor în cauză li s-au scăzut zilele-muncă atribuite pe nedrept. întrucît sesizări de asemenea natură au venit și din alte unități, uniunea raională a organizat, la Stoicănești, un schimb de experiență avînd ca temă tocmai modul de gospodărire a zilelor-muncă. Uniunea raională are în plan ca, împreună cu comisiile de revizie, să treacă nalizarea, pe fiecare perativă în parte, a sirii fondului de muncă.Membrii comisiilor de revizie dau acum ajutor la valorificarea produselor. Ei se află împărțiți pe sectoare de activitate; sînt repartizați pe combine, cîntare, magazii, pe mașini, la bazele de recepție asistă la receptionarea și cântărirea legumelor etc. în cooperativa agricolă din Vîlcele. la sugestia

la a- coo- folo- zile-

9

Probleme
urmărite de
comisiile
de revizie

piului muncii colective. Verificările le făcea un singur om, de obicei președintele comisiei. Consecința : necuprinderea tuturor sectoarelor de activitate, întocmirea unor procese verbale superficiale.Fată de această stare de lucruri, în adunările generale de la sfîrșitul anului trecut s-a luat serios în dezbatere această problemă. Acolo unde membrii comisiei nu au mai corespuns, au fost înlocuiti cu țărani cooperatori aleși din rîndul celor mai destoinici. Pe baza statutului, în comisiile de revizie au fost aleși 5—7 membri, fată de 3 cîți erau înainte. în vederea ridicării nivelului lor de cunoștințe, uniunea raională a organizat instructaje pe centre de comune. Uniunea raională a cooperativelor agricole Drăgănești-Olt, prin inspectorii' contabili, acordă în prezent un ajutor e- ficient membrilor comisiilor de revizie.Comisiile de revizie din cooperativele agricole desfășoară o activitate vastă. O preocupare a lor este modul de gospodărire a fondului de zile-muncă. Prin verificările făcute s-a constatat că, în unele unități, la anumite lucrări se

Ce este esențial și urgent

(Urmare din pag. I)paie. în prezent, de pe mari suprafețe din regiunile Dobrogea, București, Galați care au terminat recoltatul, nu au fost transportate paiele. în această privință nu pot fi admise lipsurile organizatorice, folosirea insuficientă a mijloacelor de transport. Conducerile unități
lor agricole socialiste trebuie să 
ia neîntîrziat măsuri pentru ea 
strînsul paielor și transportul 
lor să fie intensificat.Este cunoscut că producția de grîu se află în strînsă dependență de starea de fertilitate a solului. Industria noastră produce, an de an, cantități sporite de îngrășăminte chimice din. care o mare parte sînt destinate culturii griului. Principalul este ca să se asi
gure utilizarea acestora cu o efi
ciență maximă. Este absolut necesar ca în toate gospodăriile de stat, ca și în cooperativele agricole, să se introducă și să se țină la zi registrul griului pentru a se cunoaște precizie ce fel de îngrășămin- s-auce s-a realizat la hectar,
cute în 
tie 
este rezarva de îngrășăminte neu-

dat pe fiecare tarla, cantitate, ce produc- care

de. vară. în ceea ce 
îngrășămintele chimice

tilizată de culturile premergătoare. In acest fel putem cunoaște cu mai multă exactitate ce cantitate, și ce fel de îngrășăminte să dăm pe fiecare parcelă. Lucrătorii ogoarelor, specialiștii, pe baza experienței acumulate, trebuie să a- sigure administrarea în mod diferențiat a îngrășămintelor chimice. 
Acum este timpul cînd trebuie 
administrate îngrășămintele foșfa- 
tice, pentru a putea fi îngropate sub brazdă o dată cu efectuarea arăturilor privește
complexe produse de fabrica de la Turnu-Măgurele, acestea să fie repartizate și administrate fără întîrziere pe cernoziomurile din sudul țării și mai ales la grîu.

Cantitatea și în bună măsură 
calitatea viitoarei recolte de grîu 
depind de măsurile care se iau 
în prezent pentru asigurarea și 
condiționarea semințelor. Se poate spune că menținerea integrală a facultății germinative și a însușirilor biologice a semințelor ’ este o adevărată artă. Atunci cînd nu se iau măsurile cuvenite, cînd sămînța este de slabă calitate, uni
tățile agricole sînt nevoite să mă-

rească norma de însămînțare, ceea ce înseamnă pagubă curată. în a- fară de aceasta, din sămînța cu germinație redusă rezultă plante plăpînde, cu o slabă putere de înfrățire și de rezistență.Numeroasele observații și experiențe efectuate în ultimii ani, practica unităților agricole demonstrează marea însemnătate ne care o are stabilirea unei propor
ții optime între soiurile de grîu 
cultivate în funcție de condițiile locale, îndeosebi de starea de fertilitate a solului, de rezultatele obținute în anii trecuți etc. Ținînd seama de factorii naturali sau cei creați de om, este firesc ca fiecare 
soi să fie amplasat pe acele tarla
le pe care poate da o producție 
maximă.Desigur, acestea constituie indicații generale care trebuie aplicate în mod diferențiat la situațiile concrete ale fiecărei unități, ele urmînd să fie dezbătute și concretizate la consfătuirile privind cultura griului care vor avea loc în curînd. De rezolvarea acestor probleme depinde în mare măsură realizarea unei recolte bogate de grîu în anul viitor.

comisiilor de revizie, consiliile de conducere au dispus ca vînzarea produselor să se facă numai prin chioșcurile unității. La Co- mani, comisia de revizie, observînd că o parte din grîu are un procent ridicat de umiditate, a intervenit prompt ca să fie uscat, dșoarece altfel s-ar fi înregistrat stricăciuni.în unele unități, mijloacele de transport, îndeosebi sînt folosite cooperativele agricole din Drăgănesti-Olt, Vîlcele de Sus, Văleni s-au efectuat diferite transporturi necuprinse în evidența contabilă. Comisiile—de revizie s-au dovedit exigente, au trecut la imputarea sumelor celor vinovați. Totodată, ele au propus consiliilor de conducere măsuri menite să prevină unele nereguli.Creșterea vădită a exigenței multor comisii de revizie constituie un ajutor prețios pentru consiliile de conducere și membrii cooperatori. Totuși, în linele locuri, consiliile de conducere se lipsesc in mod vădit de acest ajutor, nu iau în seamă cele constatate de comisii. La Crîn- geni, de exemplu, comisia de revizie a constatat, în unele sectoare, existența unor nereguli. Deși încu- noștințat în repetate rîn- cltiri, consiliul de conducere nu a luat nici un fel de măsuri. Membrii comisiei s-au adresat atunci uniunii raionale. Trimițîn- du-se un instructor, s-a constatat că cele sesizate sînt juste și s-au luat măsurile corespunzătoare.Uniunea raională va îndrepta privirea comisiilor de revizie și spre rezolvarea de către consiliile de conducere a cererilor și sesizărilor membrilor cooperatori, atribuție de altfel evidențiată și în statutul cooperativelor agricole. Multă vreme, la Crîngeni au zăcut în sertarele consiliului de conducere 100 de cereri și sesizări îndreptățite ale cooperatorilor.Ne vom ocupa în continuare de perfecționarea activității comisiilor de revizie. Ne gîndim la organizarea pe plan raional sau interraional a unor cursuri de specializare a președinților de comisii. Credem că este util ca pe plan central să fie redactat și tipărit regulamentul propriu, amănunțit de funcționare a comisiilor de revizie, precum și culegerea de acte normative adecvate specificului cooperativelor agricole.

autocamioanele, nu rational. La

Ghaorghe VIDROIU 
președintele Uniunii 
raionale a cooperativelor 
agricole Drâgdnești-Olt
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Puncte de vedere la discufia despre

actele statutare ale mișcării pionierești

VALORILE
/io/ 
ale 

pedagogului
M1-»m amintii 1n jw- 

numărate prilejuri da 
anii primului și apoi 
primelor detașamente 
de pionieri. Am ascul
tat eu însămi atunci an
gajamentul solemn ro
stit de copii sub dra
pel, am legat pe piep
tul multora cravata ro
șie, la tel de emoțio
nată ca și cel care o 
primea. Eram pe atunci 
elevă la o școală pe
dagogică din București 
și studiam într-o clasă 
în al cărei program se 
indusese o pregătire 
pedagogică aparte 
pentru îndrumarea uni
tăților și detașamente
lor pionierești. O bună 
parte din cei patruzeci 
de colegi, plecînd la 
catedră sau primind di
verse alte sarcini, și-a 
dedicat munca anilor 
următori pionierilor. 
Am recurs la amintiri 
nu întîmplător.

După cum se știe, 
Plenara C.C. al P.C.R. 
din aprilie 1966, dezbă- 
tînd căile de îmbună
tățire a activifă}ii pio-^ 
nierești, a hotărît ca 
organizația de pionieri 
din (ara noastră să aibă 
organe de conducere 
proprii, care să lucre
ze sub îndrumarea 
nemijlocită a organelor 
de partid și a subliniat 
necesitatea ca în a- 
ceastă activitate să 
crească rolul școlii, 
al cadrelor didacti
ce. Și pe drept cu- 
vînt. în ultimii ani 
s-a diminuat rolul pe
dagogului în activita
tea pionierească dato
rită exagerării eficien
tei autoeducară copii
lor. Astfel s-a ajuns la 
situații cînd pionierii 
mai „vîrstnici* (din cla
sa a șasea sau a șap
tea) erau chemați să 
facă educație colegilor 
lor sau deveneau in
structori tineri U.T.C.- 
ișfi care nu aveau nici 
o experiență pe tărî- 
mul muncii instructiv- 
educafive. Ce se întîm- 
pla înfr-un asemenea 
caz ?

Mi se pare semnifi
cativ debutul unuia din 
acești instructori. După 
o lungă discuție cu di
riginta, a intrat în cla
să. A fost examinat cu 
o curiozitate fățișă, ne
supărătoare dar foarte 
directă, de pionieri. 
Tînărul s-a fîstîcit; cu- 
vîntul de salut nefiind 
prea izbutit se iscară 
șoapte. Diriginta s-a 
retras „diplomatic’ un
deva în băncile din 
fundul clasei... La un 
moment dat instructorul 
tace ; pionierii intensi
fică șoaptele, zîmbete- 
le. Deodată, tînărul iri
tat, cu un ton fals di
dactic, se pomenește 
bătînd cu palma în ca
tedră și apostrofînd : 
„Liniște, vă rog I Cine 
mai vorbește poate să

iasă jl >< m M
pace I*

S-a făcut liniște, dar 
începutul muncii aces
tui tînăr a fost ratat. 
Fusese instruit, partici
pase la instructaje, știa 
pe de rost cum trebuie 
să se desfășoare tipul 
x sau y de adunare de 
detașament. Un singur 
lucru îi lipsea : cunoaș
terea copiilor, cunoaș
terea felului lor de a 
reacfiona, pufinja de a 
investiga universul spi
ritual al copiilor. Cu 
alte cuvinte îi lipsea 
priceperea, experiența. 
La locul său de muncă, 
în instituția da unde 
venea era un tînăr pre
țios. Dar preocupările 
lui erau departe de 
munca gingașă cu su
fletele și minfile avida 
ale copiilor. Era vino
vat ? Nu ! Dar activita
tea detașamentului a- 
celei clase a Vl-a a 
fost... sau mai bine zis 
n-a fost deloc ceea ce 
era de dorit. S-au ținut, 
e drept, adunările (me
reu aceleași : alegerea 
conducătorilor de deta
șament ori grupă, ana
liza muncii, o adunare, 
două cu temă), l-a invi
tat pe pionieri la un 
film. Nu au mers decît 
pufini. La toate aceste 
neajunsuri se mai adău
ga încă unul, capital : 
în afara ședințelor in
structorul era absent 
din școală. Or, munca 
educativă se desfășura 
acolo necontenit. Zilnic 
se adăuga lanțului de 
elemente de formare a. 
copilului cîfe o verigă 
de preț. Instructorul 
era absent tocmai de la 
această muncă obiș
nuită din școală. Adu
nările rezolvau pu(in 
chiar dacă erau riguros 
ținute.

Ceea ce spuneam în 
rîndurile de mai sus 
s-a observat uneori 
chiar și la instructori 
cadre didactice ale 
școlii, deoarece nu o 
dată profesorii sau în
vățătorii erau reparti
zați ca instructori la 
alte clase decît cele 
de care se ocupau în 
cadrul procesului de 
învățămînf. Deci tot 
copii mai puțin cunos
cut! și, implicit, ace
leași carențe. Desfășu- 
rînd o muncă susținu
tă de cunoaștere a co
piilor și de educare a 
lor în clasele care le 
reveneau, le era greu 
să repete întregul pro
ces educativ la un co
lectiv necunoscut. Și 
la ei, de multe ori, ac
tivitatea se rezuma la 
adunări și manifestări 
șablon în timp ce pio
nierii, în special mai 
mari, puneau întrebări 
care sunau cam așa : 
Dar noi nu mai facem 
nimic ? Avem discuții 
contradictorii în clasă 
despre cartea X, citi

Prof. Tamara P1NZARU 
Liceul nr. 42-București

FONDATOR AL

din provincie Miron NICULESCU

din
Nu lovesc,

lucrările studenților’.

dacă

18,00 —

de 
se 
o 

re-

?i 
da-

șfie, ultima 
caracterizat 
hotărîtă a 

stră-

Au- 
arte

de prof. univ. Mihai BACESCU 
membru corespondent al Academiei

19,00 —
19,10 —

pînă la Brașov, 
să-și părăsească 

și să-și consume 
dînd un sprijin 
care au nevoie

țării își

superior11

tă de toți. De ce nu 
discutăm, în fond, ce 
este filmul modern ? 
(terminologia le apar
ține). Am văzut mai 
toți filmul „Duminică 
la ora 6”. Am înțeles 
foarte pu(in... Nu fa
cem o excursie pe ru
te mai lungi ? De ce 
n-am face o brigadă 
artistică a clasei, să 
mergem cu ea pe sce
na școlii ?

Actele statutare ale 
mișcării pionierești re
flectă o chibzuință 
profundă, judicioasă. 
Sincer și fără rezerve, 
prevederile puse în 
discuție au cîștigat o- 
pinia publică din școli 
și se bucură de iot 
sprijinul lucrătorilor 
din învățămînf. După 
cum se profilează a- 
cum viața organizației 
pionierilor, cred ca se 
vor putea rezolva pro
blemele micilor (și 
mai puțin micilor) pio
nieri, iar învățătorului 
sau profesorului — cu
mulard a! metodelor 
și procedeelor muncii 
la catedră și de edu
cație — i se deschid 
largi căi de activitate.

Pedagogia primește 
noi valori prin faptul 
că detașamentele și u- 
nităjile vor fi conduse 
de cadre didactice, 
dar depinde de noi 
cum le vom valorifica. 
Rețete, desigur, nu se 
pot da. Fiecare colec
tiv de elevi are spe
cificul lui și reclamă 
un anumit mod de a- 
plicare a pedagogiei. 
Dar nu poate fi uitat 
faptul că orice acțiu
ne pionierească tre
buie să constituie un 
moment educativ. Mă- 
ieslria pedagogului 
constă în a folosi a- 
cest moment, pentru a 
sădi convingeri temei
nice, găsind acele 
mijloace care au cea 
mai mare rezonanță în 
conștiința copilului. S-a 
înlăturat mult balast 
adunat în munca cu 
pionierii în ultimii ani. 
Manifestări de forma
lism pot însă apărea 
clacă ne vom mulțumi 
cumva cu o muncă de 
suprafață sau ne vom 
gîndi numai la aspec
tele cantitative ale ac
țiunilor, nu și la legile 
vîrsfei cravatei roșii.

Ceea ce prevede 
statutul și regulamen
tul mișcării pionierești 
este generator de en- 
tuziasme noi, pentru 
cadrele didactice, pen
tru școală și pen
tru părinți, repre
zintă coordonatele u- 
nei munci vaste și 
migăloase, menite să 
contribuie la formarea 
omului nou, hotărît să 
ia parte activă la pro
gresul și înflorirea pa
triei.

ION BORCEA

Noua librărie din cadrul com
plexului comercial A 2, cartie

rul Balta Albă din Capitală
Foto : M. Andreescn

Expoziție

de pictură

studențească
SUCEAVA (corssp. „Scînteii*), 

In sala Casei de cultură din Su
ceava s-a deschis o expoziție 
de pictură a studenților anilor 
II și III de la Facultatea de arfe plas
tice a Institutului „Nicolae Grigores- 
cu" din București. Cele aproape 60 
de lucrări expuse sînf o parte din 
rodul activității desfășurate de către 
siudenți în perioada de practică de 
vară pe care au făcut-o în regiunea 
Suceava. Exponatele reprezintă stu
dii, peisaje, portrete, copii de pe 
frescele monumentelor istorice 
nordul Moldovei etc.

Cu prilejul vernisajului, conf. 
rel Vlad, decanul Facultății de 
plastice a institutului, ne-a relatat ur
mătoarele : „Pentru perioada de 
practică în mod deliberat am ales 
regiunea Suceava pentru a da posi
bilitate studenților să cunoască și să 
studieze pictura murală bucovineană. 
Școala tradițională de pictură a ves- 
fiților zugravi anonimi ai Voronefu- 
lui, Humorului, Moldoviței, Sucevi- 
ței, Arbore, folclorul pictural ca și 
contactul direct cu oamenii și reali
tățile contemporane se reflectă preg
nant în

• CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : 
PatriB — 9; 12,45; 16,45; 20,30, București — 8,30; 
12,15; 16; 19,45, Stadionul Dinamo — 20,30.
• BĂIEȚII DE LA TONOMAT i Republica — 9;
11,30; 14; 16,30; 18,45; 21,15 (completare Liniorli), 
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 Tinerețe), Festival — 8,30; 
li.- 13,30; 16; 18,30; 21, grădină - 20,30, Mo
dern - 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21,15, Arenele 
Libertății — 20,30. (la ultimele două completare 
Crimea).
• CĂSĂTORIE DE FORMĂ : Luceafărul — 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, grădina Doina — 20,15 (la 
ambele completare Inimi mari), Grivița — 9; 12; 
15; 18; 21 (completare Partidului, slavă 1).
• PRIMA DEZILUZIE : Capitol — 9; 11,15; 12,30; 
16; 18,30; 21, grădină — 20,45 (completare Sandi, 
să asculți pe mămica I).
• FANTOMAS — cinemascop : Lumina — 9; 
12; 15; 18; 20,45 (completare Sandi, să asculți 
pe mămica 1).
» ESCROCII LA MÎNĂSTIRE - cinemascop: 
Victoria — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. Flamura 
e— 9; 11.15: 13,30; 15,45; 18,15: 20.45.

Le. sftrșitul Junii iulie «e Împlinesc 30 de ani de cînd s-a stins din viață, În plină activitate de cercetare, profesoral Ion Borcea, pasionat iubitor al naturii, creator de școală în știința românească și cunoscut popularizator al științei.Ion Borcea și-a urmat studiile la Iași, luîndu-și licența cu distincție în 1900. El își continuă studiile universitare la Paris, la Sorbona, sub conducerea marelui morfologist și ocea- nolog Yves Delage. în această perioada a studiat cu pasiune fauna mărilor apusene. întors în țară, în 1906, a ilustrat catedra de zoologie a Universității din Iași timp de 30 de ani, desfășurînd o multilaterală activitate creatoare cu rezultate de valoare excepțională.La început, Ion Baroca a fost atras mai ales de anatomie și enibriologie. Teza lui de doctorat „Cercetări asupra sistemului urogenital la rechini" constituie o lucrare de bază și în zilele rioas-

CRITICA
și mișcarea teatrală

putință o mișcare 
importantă fără o 
teatrală eficientă ?

teatrală 
critică 
Categoric, nu. E neîndoios 
că tocmai caracterul des
chis, direct, public, al spec
tacolului de teatru incită la 
analiză critică. Fiecare spec
tator e un critic virtual. La 
orice spectacol, chiar după 
prima pauză se naște o 
spontană cronică orală, în
deobște mai redutabilă dc- 
cîf cea scrisă. De aici nece
sitatea organică a celei 
scrise, cu funcția obiectivă 
de matcă spirituală, de ca
talizator, conferind actului 
teatral echilibru și sens. 

Avem, după părerea 
mea, o seamă de critici ac
tivi, pasionați, maturi în 
gindire, adevărați cărturari, 
autori de studii, eseuri, ar
ticole de sinteză, monogra
fii. Critica lor e principială, 
elegantă chiar atunci cînd 
e dură, suplă chiar atunci 
cînd e fermă.
nu insultă, nu decapitează, 
și mai ales nu absolutizea
ză. Nu-și iau condeiul drept 
bisturiu, scalpel, pumnal 
sau „lasser", ci drept ceea 
ce este. Nu cad în tentația 
facilă de a se folosi de el 
în mod abuziv, nedrept și 
nedemn. Tocmai de aceea 
autoritatea lor e reală. Dar 
din păcate supraviețuiește 
încă o specie insolită 
cronicar dramatic care 
căznește să-și clădească 
falsă autoritate pe trista 
putație a „temutului critic". 
Capricios, superficial, steril, 
echivoc, complezent, in
consecvent și subiectiv,

„temutul critic’ expediază 
grăbit spectacolul în cîteva 
sentințe violente, practică 
cu o teribilă voluptate o 
critică adjectivală agresivă, 
vecină cu invectiva.

Una din trăsăturile aces
tui gen de critică este de
zinteresul ei față de creș
terea mișcării teatrale din 
provincie, față de care păs
trează o atitudine distantă 
și indiferență.

După cum se 
stagiune s-a 
prin ofensiva
„provinciei". Nuclee 
vechi ale unor multisecula
re enfifăți românești, 
trele naționale din

și subiectiva ale activității 
lor, să propună soluții de 
ridicare a calității artistice. 
Trebuie înzecite efortu
rile pentru cuprinderea fe
nomenului teatral românesc 
în profunzime. Pînă și „te
mutul critic", care nu se de
plasează decît cel mult în 
week-end 
ar trebui 
tabieturile 
energiile 
real, de
unele teatre din provincie.

Pe de altă parte, cele 
peste 30 de teatre din re
giunile țării nu se sprijină 
pe o foarte solidă critică 
locală. Nici ziarele, nici 
revistele literare — din ce 
în ce mai numeroase — 
din provincie nu excelează 
la capitolul cronică drama-

A apărut broșura

Admiterea in Invătămintul

In librării s-a pus în vînzare broșura „Admiterea In înrft- Jămînful superior — 1966", elaborată de Ministerul învăță- mîntului. Ea cuprinde o succintă prezentare a dezvoltării în- vățămîntului superior din Republica Socialistă România, rețeaua actuală a instituțiilor de învățămînf superior — cu facultățile și secțiile lor de specializare, la cursurile de zi, serale și fără frecvență — condițiile de admitere pentru anul universitar 1966/1967, disciplinele pentru concursul de admitere, precum și programele obiectelor de concurs.
• FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Cen
tral — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45 (com
pletare Crimea).
• OMUL, PRIETENUL MEU — MAMA MERGE 
LA LUCRU — SCHIȚE TURINGIENE — PĂDU
REA BIALOWIESKA — COLLEGIUM MAIUS 
AL UNIVERSITĂȚII IAGELLONE — VREAU SĂ 
ȘTIU TOT Nr. 43 : Timpuri Noi — 9—21 în con
tinuare.
• CELE DOUA ORFELINE: Doina — 11,30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15 (completare Știință și 
tehnică nr. 14), Flofeasca — 9; 11,15: 13,30; 16;' 
18,30; 21 (completare Liniorli), Lira — 15,30; 18 
(completare Sandi, să asculți pe mămica I), gră
dină — 20,30 (completare Poveste sentimen
tală).
• AMANȚII: Cinemateca 
18,30; 21.
» SOȚIE FIDELĂ : Union — 15,15; 18 (comple
tare Mobila).
• CIOCIÂRA : Union — 20,45.
« IN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE Giulesti — 
15.30: 18; 20,45 (completare Orizont științific

10: 12; 16;

fea- 
lași, 

Cluj și Craiova și-au afir
mat în această stagiune cu 
strălucire veleitatea de a- 
devărate focare de cultură.

Alături de „naționale", tea
trele din Piatra Neamț, Ti
mișoara, Galați, Constanța, 
Safu-Mare, Pitești, dezmint 
iot mai mult „provincialis
mul" prin îndrăznețe pre
miere pe țară, de multe 
ori deschizătoare de dru
muri. Orașele 
schimbă nu numai fața ci și 
sfruefura socială și cultura
lă, întregind rostul de sîm- 
bure de lumină al Capitalei. 
O asemenea impetuoasă 
ascensiune se cere urmări
tă, stimulată, propulsată. Ce 
face presa în această pri
vință ?

Unii cronicari au urmărit, 
cu seriozitate spectacole re
prezentative din diferite 
colțuri ale țării. S-a'scris cu 
rîvnă articole și chiar studii 
despre cutare sau cutare 
teatru, despre coordonate
le și limitele sale, despre 
componența trupei, despre 
echipa regizorală și sceno
grafică, despre stilul de 
conducere, despre politica 
repertorială. Dar rămîne și 
cealaltă parte a medaliei. 
E nespus de îmbucurător 
că se scrie despre specta
colele cele mai izbutite din 
provincie. Dar ce ne facem 
cu spectacolele slabe, 
teatrele rămase în 
îndeobște, tocmai 
ocolite. Ar trebui 
mai bune condeie 
reții să exploreze ; 
citate teatre cum sînt cele 
din Reșița, Baia Mare, Tur
da, de pildă, să analizeze 
pe larg condițiile obiective

cu 
i urmă ? 
ele sînf 
ca cele 
cronică- 

cu fena-

Ramuri* din Craiova 
a avut la început o pagină 
de feafru cu anchete, mese 
rotunde, interviuri, care 
însă — din nu știu ce pri
cini — n-a supraviețuit. 
Există ici și colo inițiative, 
dar sporadice și efemere. 
„Tribuna” clujeană e prin
tre puținele reviste literare 
din marile orașe care în
trețin o critică teatrală con
sistentă. Reviste au mai a- 
părut sau sînf pe cale de 
apariție și în alte orașe ; 
ele sînf datoare să inițieze 
de la bun început o rubri
că teatrală bine gîndită. 
Revistelor literare — mai 
vîrfos decît ziarelor locale 
— le revine sarcina de a 
stabili un contact fertil cu 
teatrele, o comuniune spi
rituală, un climat artistic 
sănătos. Aici, în corelație 
sfrînsă, intimă și frecventă 
cu problemele teatrului, 
criticul devenit efectiv prie
ten, colaborator și sfătuitor 
al teatrului ar putea pune 
umărul la înființarea mulf- 
aștepfafelor studiouri expe
rimentale, a unor cenacluri 
de dramaturgie în care să 
se stimuleze încercări, exer
ciții, să se cearnă idei, să 
se descopere falente, să sa 
lanseze lucrări de teatru 
inedite. E de neconceput 
ca revista „Ramuri’, a că
rei redacție se află exact 
peste drum de clădirea 
Teatrului Național din Cra
iova, (un teatru care în a- 
ceastă stagiune a realizat o 
„săptămînă Shakespeare’,

15 conferințe experimenta
le de teatru și poezie, pre
miere importante cu piese 
de Camil Petrescu, Paul 
Everac, cu opere de Mo- 
liere) să participe doar cu 
cîteva cronici la această 
strădanie creatoare. Ar fi 
tare plăcut ca aici, în pro
vincie, să dispară „criticul 
de premieră" care nu e alt
ceva decît un spectator 
mai avizat, și să se nască 
„criticul animator", care a 
devenit om de teatru, un 
factor activ al mișcării tea
trale regionale, un ferment, 
un ghid al opiniei publice. 
Să cunoască profund pro
blemele de dramaturgie, 
regie, scenografie și inter
pretare actoricească pentru 
a putea efectiv ajuta teatrul 
în alcătuirea repertoriului, 
în elaborarea concepției 
regizorale și scenografice 
și în realizarea spectacole
lor. Să o facă urmărind re
petițiile, dlscufînd cu crea
torii, intervenind pe parcurs 
cu sugestii. Critica activă 
în acest larg și bogat sens 
nu e o utopie. E posibilă și 
vital necesară. Revistele și 
ziarele locale pot și trebuie 
să aibă un aport conside
rabil în impulsionarea tea
trelor din regiuni, prinlr-un 
spor de elan și eficientă. 
Dacă vor căuta să sondeze 
modalitățile de reflectare a 
specificului regional în pro
filul și stilul teatrului lor, 
dacă vor urmări politica de 
repertoriu 
configurația 
săptămînal 
repertoriul 
cel 
că
evolujia spectatorilor, 
vor ajuta teatrele publicînd 
piese, înființînd o pagină 
de feafru sau măcar o ru
brică permanentă, dacă vor 
colabora deschis și entu
ziast cu directorii de teatre, 
secretarii literari, regizorii, 
actorii și scenografii, dacă 
vor iniția discuții, dacă vor 
invita poeți și prozatori lo
cali, spectatori dintre 
mai luminați, 
cei mai avizați ai 
la mese rotunde, 
simpozioane, dacă 
cu căldură și curaj, 
pefenfă și măsură, 
toate acestea, despre multe 
altele pe care urmează a le 
descoperi, vor fi înfăptuit 
o importantă operă socială 
și culturală.

începînd cu 
repertoriului 

și ferminînd cu 
permanent 

de perspectivă, 
nu vor scăpa din ochi

ce) 
intelectualii 

orașului 
anchete, 
vor scrie 
cu com- 

despre

tre. Multi ani Borcea s-a consacrat activității didactice și muzeologiei. în această perioadă a reorganizat, redîndu-1 publicului, vechiul muzeu de istorie naturală al lașului, aflat în paragină la începutul acestui veac.Neobosit cercetător pe teren, lori Borcea și-a îndreptat atenția și spre domenii de interes general ca zoologia aplicată, biologia insectelor dăunătoare agriculturii și silviculturii. El a fost primul zoolog român care și-ai dat seama de eficacitatea metodelor biologice In combaterea dăunătorilor.In cursurile sale, ca evoluționist convins, profesorul a scos în evidență aspectele de transformare, de adaptare, de selecție la fiecare din grapele de viețuitoare prezentate. în paginile revistei științifice „V. Adamachi" din Iași a militat pentru triumful darwinismu- lui la noi în țară. Studiile și articolele sale ne relevă figura unui savant progresist, propagator de idei revoluționare în biologie.Opera de oceanograf a lui I. Borcea rămîne înscrisă ca un moment remarcabil în istoria științei românești. Valoarea ei se reliefează in prezent și mai clar, pe fondul internului sporit pentru investigarea științifică a mărilor, a oceanelor. In acea vreme, cînd pescuitul nostru marin se găsea în forme embrionare, el nutrea gînclul înființării și la noi în țară a unor stațiuni de cercetări, instalate pe malul mării. Astfel, a fost înjghebată de el în 1926 stațiunea de la Agigea, de lîngă Constanta. Ea s-a impus curînd pe plan intern și internațional ca important centra de cercetări marine. Tot el a înființat primul acvarium și primul muzeu marin românesc. Din 1956, stațiunea de Ia Agigea poartă numele fondatorului ei. Trebuie spus că înainte de război stațiunea nu poseda nici măcar o șalupă proprie. Pe am- barcațiufiile pescărești .1. Borcea naviga cite 10—20 km în larg pentru a asista la pescuit sau pentru a executa dragaje. Opera lui reprezintă un bogat inventar al viețuitoarelor ce trăiesc în zona țărmului românesc și cuprinde numeroase observații'și date cu caracter aplicativ, cu privire la lămurirea migrației peștilor, la îndrumarea pescuitului și a exploatării științifice a bogățiilor Mării Negre. Borcea a îmbogățit patrimoniul științei naționale și universale și cu cercetările sale asupra faunei care a supraviețuit, din mările trecutului, în lagunele și lacurile interioare, asupra morfologiei peștilor din Marea Mînecii și Marea Mediterană.u Alegerea sa ca membru al Societății de zoologie din Franța (1904) și a Muzeului de istorie naturală din Paris (1909), ca doctor honoris c,lusa al Universității din Montpellier, apoi ca membra corespondent al Academiei Române, au însemnat o consacrare a numelui pe care și-l cîștigase în științe pe plan național și peste hotare. Tradițiile școlii de oceanografie românească, fondată de Borcea, sînt continua le astăzi cu succes de elevii săi. Multilateralitatea operei lui lori Borcea este cu adevărat impresionantă. Peste 40 din cele 100 de lucrări ale sale sînt consacrate biologiei nw rine, morfologiei și zoologiei.în amintirea foștilor săi «tudenți mai stăruie și astăzi figura acestui pasionat om de știință și profesor. Concepțiile sale progresiste, patriotismul său sînt o pildă de urmat, „Prin cultivarea științei și literaturii, a frumosului, spunea el, popoarele înscriu pagini în istoria civilizației omenești. Ga popor tînăr, sîntem setoși de a face cît mâi mult pe acest teren". Astăzi, cînd activitatea științifică face part© integrantă a programului general de dezvoltare a societății noastre, gîndul se îndreaptă cu admirație spre predecesorii noștri care, învingînd cerbicia vremii și dispunînd de mijloace modeste, au desțelenit ogorul știiriței românești și au tras brazdele puternice ale viitorului. Printre pionierii științei românești deține un loc de cinste și oceanoJogul Ion Borcea.
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nr. 3), Pace» — 18,80; M; 20,30 (completar» 
Stuf).
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — 
cinemascop» înfrățirea între popoare — 10; 
15,30; 18; 20,30 (completare Problema), Moșilor
— 15; 17,30; 20 (completare Llniorii), grăiiină — 
20,30, Volga — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21

CINEMA
(completare Simfonie In alb — cinemascop).
• INSULELE FERMECATE : Dacia — 9—13,30 în 
continuare, 16; 18,30; 20,45, Vitan — 15,30;
(la ambele completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Oltenia).
• MISIUNE EXTRAORDINARĂ : Buzești — 
15,30; 18. grădină — 20,45, Arta — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, grădină — 20,30.
• DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Drumul Sării

18

15,30; 18; 20,30 (completar» Poveste »entl- 
mentală).
• EU SÎNT CUBA : Crîngași — 15,30; 18; 20,45.
• SERBĂRILE GALANTE : Bucegi — 9; 12; 16; 
18,30; 20,45, grădină — 20,15 (completare Vizita 
conducătorilor de partid ți de stat tn regiunea 
Argeș).
• COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Gloria — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 21,15, Tomis — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21 (la a doua completare Lu
crările sesiunii Marii Adunări Naționale), grădină 
— 20,30, Aurora — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
grădină — 20,30; Patinoarul 23 August — 20,15.
• FANFAN LA TULIPE : Flacăra — 10; 16; 
18,30; 20,45 (completare Acul).
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : 
Miorița — 8,30; 11,45; 14,45; 18; 21, Melodia — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, grădina Progre
sul — 20.
• WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : 
Munca — 10; 16; 19,30.
• NOAPTEA IGUANEI : Popular — 15,30; 18; 
20,45.

• PREA TÎRZIU: Viitorul — 15,30; 18; 20,45 
(completare Arsura).
• ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinemascop: Co- 
lentina — L5,45; 18,15; 20,45 (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de «tal In regiunea 
Argeș).
• HAI, FRANȚA I s Unirea — 15,30; 18, gră
dină — 20,30 (completare Stăvilirea torenților). 
« DRAGOSTEA ȘI MODA : Rahova - 15,30; 
18,15; 20,45, grădină — 20,30 (completare Parti
dului, slavă I), Cosmos — 15,30; 18; 20,45 (com
pletare Lucrările Consfătuirii lucrătorilor 
industria constructoare de mașini).
• IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : 
greșul — 11,30;
gresul-Parc — 20,45,
• FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : Fe
rentari — 15,30; 18; 20,45 (completare Știință Șt 
tehnică nr. 13).
® MÎINE, MEXICUL : Cotfoceni — 15,15; 18; 
20,45 (completare Impresii nocturne).
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI - cinemascop : 
Expoziția — 20.
• TOM .JONES i grădina Colentina — 20,30.
• VIZITA — cifielhascdp’r gradina Vitan — 20,30.

15; 17.30: 20, grădina

din

Pro- 
Pro-

19,30

19.40

20,10

21,0(1 —
22,00 —

22,30 -

23,00 —

Finala Campionatului 
mondial de fotbal—1966. Intîlnirea dintre echipele Angliei și Republicii Federale Germane. Tn pauză : desene animate. 
Emisiune pentru copii 
și tineretul școlar : Cu cîntecul în vacantă. Cu undita pe lac — transmisiune de la Lacul Herăstrău.

Telejurnalul de seară. 
Cîntece și jocuri popu
lare din Făget, regiunea 
Banat.
Actualitatea cinemato
grafică.Filmul „Omul invi
zibil".

— Concert Beethoven — Transmisiune din grădina castelului Marton-' vasar — R. P Ungară. 
Tele-enciclopcdia.
..Omul și camera" — filth reălizat de Studioul de Televiziune București. 
3ttid)oul Mic : „Cîntecul Lebedei" de A. P. Cehov. 
Preludiu „Mamaia — 
1966".
Telesport.
Telejurnalul de noapte. 

Buletinul metebrcldgic.
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CUM E VREMEAPrimirea de către tovarășulVIZITA DELEGAȚIEI
GUVERNAMENTALE ROMÂNE

(Urmare din pag. I)ectele de artă care împodobesc palatul au fost folosite 26 tone de argint și aproape 3,5 tone de aur. i In palat se păstrează camera de lucru a lui Kemal Ataturk și cea de dormit în care a murit marele om de stat turc la 10 noiembrie 1938, ora 9,05. Ceasurile din palat sînt oprite la această oră.La încheierea vizitei, premierul român a semnat în Cartea de onoare, scriind : „Grandioasă impresie face această construcție în care a intrat atâta sforțare, spirituală și materială, omenească. Toate felicitările celor care con- , servă această impresionantă re- ! licvă”.I Apoi, membrii delegației române e-au îmbarcat pe o vedetă și au1 făcut o plimbare pe Bosfor, putînd admira, într-un splendid apus de soare, priveliștea orașului atâtor monumente istorice.1 In cursul serii, pe insula Buyuk Ada, din grupul Insulelor Prinților, situat în Marea Marmara, guvernatorul Istanbulului a oferit un dineu în onoarea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. Ion Gheorghe Maurer. Au participat membrii delegației, ai Consulatului român din Istanbul. Din partea turcă au fost de față ministrul afacerilor externe, Ihsan Sabri Caglayangil, primarul orașului Istanbul și alte persoane oficiale.La dineu, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, guvernatorul Vefa Poyraz și ministrul petrolului, Alexandru Boabă, au rostit toasturi. Guvernatorul a ară-

tat că vizita delegației române constituie un eveniment fericit pentru locuitorii acestui oraș, care se bucură de acest prilej pentru a-și manifesta sentimentele sincere de care sînt animați, ca de altfel întregul popor turc, față de poporul român, putând contribui astfel la creșterea înțelegerii reciproce între cele două țări ale noastre.„Sînt sigur — a spus în încheiere guvernatorul — că sînt interpretul fidel al sentimentelor poporului turc, exprimîndu-vă dorința de a vedea dezvoltate și întărite mai mult în viitor relațiile de bună vecinătate între cele două popoare ale noastre. Sînt convins că vizita dv. a deschis de pe acum calea spre un asemenea viitor”.„Sîntem fericiți, domnule guvernator — a spus în toastul său Alexandru Boabă — să constatăm că vizita delegației noastre și convorbirile avute cu acest prilej au evidențiat dorința comună a guvernelor român și turc de a dezvolta colaborarea dintre țările noastre în diferite domenii și de a găsi împreună căile concrete pentru realizarea acestui scop. Nu ne îndoim că orașul dv. va aduce o contribuție dintre cele mai active la dezvoltarea relațiilor prietenești dintre România și Turcia.Aceasta — a spus în încheiere Alexandru Boabă — pentru că Istanbulul nu este numai un depozitar al valorilor trecutului, ci și un centru important al acestui prezent atit de viguros angajat pe calea progresului, un oraș al’ muncii creatoare a poporului turc”.

« i>

de activiști ai P. C. FrancezVineri, 29 iulie, tovarășul Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit pe tovarășii Jonis Robert, secretar al Federației P.C. Francez din departamentul Gard, cu soția, Martin Robert, membru al secretariatului Federației P.C. Francez din departamentul Gard, și Baillieu Robert,

al
cu

membru al Biroului Federal P.C. Francez din Pas-de-Calais, soția.Grupul de activiști ai P.C. Francez se află la odihnă în țara' noastră la invitația făcută de delegația Partidului Comunist Român, care a vizitat Franța în toamna a- nului trecut.Cu prilejul primirii a avut loc convorbire caldă, prietenească. o

Plecarea delegației de activiști

ai Partidului Comunist Chinez

PLECAREA DELEGAȚIEI 
ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 

SOVIETO-HOMANEVineri a. părăsit Capitala delegația Asociației de prietenie sovie- to-române din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej din U.R.S.S., condusă de G. G. Akimenko, președintele Comitatului Executiv al Sovietului orășenesc, președintele filialei Asociației de prietenie so- vieto-române din acest oraș, care 
a făcut o vizită în țara noastră la invitația Consiliului General A.R.L.U.S.în timpul șederii în țara noastră delegația a fost primită de Consiliul General A.R.L.U.S., la comitetele executive ale sfaturilor populare ale orașului Gheorghe Gheorghiu-Dej și regiunii Bacău. Delegația a vizitat întreprinderi . industriale ți instituții de cultură 9 din orașele București, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Tîrgu Ocna, Ba- eău, Galați

Cu ocazia celei de-a 39-a aniversări a creării Armatei Populare Chineze de Eliberare, atașatul militar, aero și naval al R. P. Chineze la București, Van Sian-șîn, a oferit vineri seara, la sediul ambasadei, un cocteil.Au luat parte general colonel Ion Ioniță, general colonel Mihai Burcă, general maior Vasile Ionel, adjuncți ai ministrului forțelor armate, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au luat parte, de asemenea, ambasadorul R. P. Chineze la București, Tzen Iun-ciuan, șefi de misiuni diplomatice, atașați militari, alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

Timpul probabil pentru 31 iulie, 1 
și 2 august. Vreme ușor instabilă la 
începutul intervalului, apoi în ame
liorare începînd din vestul tării. Ce
rul va fi schimbător. Vor cădea ploi 
locale sub formă de averse însoțite 
de descărcări electrice. Vînt slab pînă 
la potrivit, din sectorul vestic. Tem
peratura în creștere ușoară către 
sfîrșitul intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse între 8 și 18/ grade( iar 
maximele între 21 și 31 de grade. în 
București șl pe litoral : Vreme ușor 
instabilă la începutul intervalului, a- 
poi în ameliorare. Cerul va fi schim
bător, favorabil averselor de ploaie. 
Vînt slab p'ină la potrivit, din sec
torul vestic. Temperatura în creștere 
ușoară, către sfîrșitul intervalului.

LOTO
La tragerea Loto din 29 iulie 1966, aii 

fost extrase din urnă următoarele nu
mere : 77 29 18 69 56 3 44 61 64 35. 
Premiul special : 44 69 3.

Vineri a plecat spre patrie delegația de activiști ai Partidului Comunist Chinez, condusă de tovarășul Cao Ian, ministrul industriei chimice și secretarul comitetului de partid al ministerului, care a vizitat țara noastră în cadrul unui schimb de experiență.în cursul șederii în țara noastră, delegația de activiști ai Partidului Comunist Chinez a fost primită la C.C. al P.C.R. de tovarășul Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent și secretar al C.C. al P.C.R., a avut convorbiri la secțiile Metalurgie-Chimie și A- grară ale C.C. al P.C.R., Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Petrolului, Consiliul Superior al Agriculturii, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, a luat cunoștință de mun-

ca organelor și organizațiilor de partid din regiunile București, Ploiești, Galați și Dobrogea, a . vizitat întreprinderi industriale, cooperative agricole de producție, S.M.T. și instituții de cultură.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost condusă de tovarășii Ștefan Matei, membru al C.C. al P.C.R., șeful Secției A- grare a C.C. al P.C.R., Ion Bucur, prim-adjunct al șefului Secției Metalurgie-Chimie, Nicolae Io- nescu, adjunct al șefului Secției Relațiilor externe, Ion Velea, prim-adjunct al ministrului industriei chimice, Gheorghe Pacoste, adjunct al ministrului petrolului.Au fost de față Tzen Iun-ciuan, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, și alți membri ai ambasadei.

Casă de cultură

la Suceava

de de 800 de
cultură. Ea va dis- o sală de spectaco- locuri, sală de con- repetiție, club, bi- casei

La Suceava se construiește un nou edificiu arhitectonic — casa pune le cu certe,bliotecă etc. Proiectul de cultură a fost întocmit de D.S.A.P.C.-Suceava. (Agerpres)

1

(Agerpres)
Temelii industriale in Baragan

FEBRA FINALEI(Urmare din pag. I)

Eugen BARBU

toata 
urmK- 

telavi- 
milioa-

; DIN LONDRA

presoarele și mașinile d-e turnat asfalt. S-a construit uzina de apă. Școli și magazine noi. Acum se produce o transformare calitativă — crearea unei baze industriale. Proiectanții desăvîrșesc proiectele a trei fabrici care vor alcătui zona industrială a orașului și raionului Slobozia : fabrica de pîsle și postavuri tehnice (1 500 tone pe an), o fabrică de ulei cu o capacitate de prelucrare de 400 tone semințe de floarea-soarelui și 150 tone soia în 24 de ore — și o fabrică de brînză telemea care va produce anual două mii de tone de brînză.In raionul vecin, la Urzicenî, vor apare însemnele industriei chimice. Localnicii o denumesc „unitatea de îngrășăminte cu fosfor", însă în fapt este vorba despre o fabrică în înțelesul deplin al cu- vîntului, unde vor lucra aproape trei mii de oameni. Totodată, la Urzlcenise va ridica, în anii cincinalului, o fabrică de produse ceramice pentru construcții.La Fetești, centrul raionului, se ridică două unități industriale : o fabrică de conserve de legume și fructe cu o capacitate de 2 000 tone anual și o fabrică de brînză telemea. în cuprinsul raionului, la Țăndărei — „târg în care mișunau cîndva negustorii de cereale, geambașii și cîrciumarii”, cum afirmă președintele cooperativei agricole de producție din comună — se dezvoltă considerabil fabrica de produse ceramice, unde

se va construi și o secție de cahle de teracotă.La Titu se va construi o fabrică de casete pentru radio-recep- toare și televizoare, o jumătate de milion de bucăți anual; la Giurgiu — o țesătorie cu finisaj pentru țesături din fibre chimice și bumbac, cu aproape patru mii de salariați; la Buftea și la Zimni- cea — unități ale industriei mentare.La toate acestea se adaugă biectivele din raioanele care de-acum o bază industrială: Turnu Măgurele, Călărași și Oltenița. La Oltenița, bunăoară, se dezvoltă șantierul naval, fabrica de conserve și se vor construi o filatură pentru fire din fibre chimice și bumbac, și o fabrică de ambalaje metalice cu o producție anuală de o sută cincizeci de milioane cutii pentru conserve. Combinatul de îngrășăminte chimice de la Turnu Măgurele își va mări treptat capacitatea astfel încît, la sfîrșitul cincinalului valoarea producției lui va depăși cu mult întreaga producție industrială giunii din anul 1950.Prin intrarea în funcțiune ilor obiective prevăzute, va . cu aproximativ 30 la sută numărul celor ocupați acum în industria regiunii. Și încă o concluzie : în afară de întreprinderi chimice, metalurgice etc., se construiesc numeroase întreprinderi ale industriei alimentare menite să valorifice pe scară industrială produsele agroalimentare existente în raioanele regiunii.

a re-a no-spori

Recorduri in serieLa bazinul Dinamo din Capitală, unde se desfășoară campionatele republicane de natație, au fost stabilite ieri 5 noi recorduri naționale de seniori. Iată autorii performanțelor : 200 m liber masculin
— V. MORARU — 2’07”9/10(vechiul record 2’09”2/10) ; 100 ni 
bras masculin — V. COSTA — 1T0” (vechiul record l’10”5/10); 
100 m spate masculin — Z. GIU- 
RASA l’05”5/10 (vechiul record l’05”8/10) ; 200 m fluture feminin
— NICOLETA BĂRBULESCU2’45”l/10 (vechiul record 2’49”3/10); 
100 m spate feminin — CRISTINA 
BALABAN — 1’10” (vechiul record l’10”4/10). Alte rezultate : 200 
m liber feminin: Ingrid Ungur 2’32”9/10 ; 100 m bras feminin :Gica Mariafu l’25”2/10 ; 200 m flu
ture masculin: V. Moraru2’26”2/10.

LISTA DE CÎȘTIGURI C. E. C. ÎN AUTOTURISME
TRAGEREA LA SORȚI PENTRU TRIMESTRUL II 1966

Nr. ert.

Au ieșit cîștigătoare

Nr. libretului

UN FIAT 1 800 CU RADIO

719-1-1041

CITE UN FIAT 1 300 
netropicalizat

746-1-722 
702-1-3194 
752-1-198

709- 1-9164 
724-141-29 
743-1-7085

701-203-1066 
715-1-12215 

706-414-46
716- 1-6533 

701-271-116
727-1-612 

730-201-425
717- 1-2080 
736-267-53

736-212-3815 
764-203-1658

759- 1-7557 
759-1-25054
763-1-2846
760- 29-464 
766-1-6416

731-103-2276 
761-205-2720 

759-1-16120 
702-108-16 
740-1-307 

733-255-22 
709-1-66 

709-216-427 
723-103-1676 

711-1-413 
715-1-3766
710- 805-41 

711-102-1620
713-102-753 
719-203-73’

cu cîte un autoturism libretele ;

Nr. crt. Nr, libretului Nr. crt. Nr. libretului

39 758-201-1 80 752-201-495
40 750-1-7038 81 709-208-101
41 756-1-598 82 723-102-281
42 736-1-8929 83 745-1-380
43 747-1-1601 . 84 710-120-807
44 765-1-590 85 718-1-14
45 759-1-19694 86 732-1-5859
46 734-103-5664 8? 708-202-87
47 760-1-4255 88 719-208-106
48 762-207-1491 89 741-201-1701
49 762-201-2175 90 750-1-4751
50 731-106-6236 91 714-109-155
51 761-208-6996 92 736-1-6148
52 735-202-50 93 725-219-30
53 703-423-26 94 760-201-2854
54 702-224-83 95 759-1-16959
55 752-1-7247 96 734-103-1156
56 709-38-52 97 738-103-5193
57 742-1-220 98 760-208-965
58 743-208-712 99 762-1-4933
59 710-119-608 100 731-106-2914
60 715-1-16313 101 761-208-4567
61 732-1-4967 102 703-414-261
62 708-209-380 103 702-222-2
63 719-201-2524 104 752-1-7176
64 757-1-186 105 709-6-172
65 750-1-3180 106 724-537-122
66 717-216-314 107 743-208-592
67 736-1-4645 108 710-119-461
68 712-1-510 109 715-1-16245
69 760-201-1827 110 732-1-4896
70 759-1-15603 111 708-209-188
71 764-202-840 112 719-201-2440
72 738-103-4186 113 757-1-108
73 760-207-2332 114 750-1-2997
74 762-1-3660 115 717-216-164
75
76

731-106-538
761-208-2902 116 736-1-4474

117 712-1-408
118 760-201-1715
119 759-1-15473

C1TB UN FIAT 600 120 764-202-726
121 738-103-4098
122 760-207-2244
123 762-1-3566

7? I 746-204-128 124 731-106-284
78 734-1-1243 125 761-208-2700
79 752-220-28 125 750-214-161

Nr. crt. Nr. libretului

CÎTE UN TRABANT 601

12?
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

735- 202-106
703-522-18 
733-214-5 

752-1-7303 
709-38-109 

742-1-360 
743-208-795 
710-119-697 
715-1-16356 
732-1-5016 

708-209-508 
719-201-2570 

704-115-3
750-1-3278 

717-216-431 
736-1-4745 

712-1-570 
760-201-1901 
759-1-15686 
764-202-930 

738-103-4244
760- 207-2381

762-1-3732 
731-106-688

761- 208-3038 
754-207-107
754-1-2227 

743-207-176
762-1-2041

736- 1-10912
702-1-3641 
715-209-87 

703-809-1475 
759-1-12814 
719-201-755 
724-104-299 
702-1-2973 

764-202-816 
758-210-6 

717-1-5687 
741-212-1041 
736-212-1476 
736-1-10307

736-1-1101

Wi

și reacția țărilor nordice

Calinul tradițional 
britanic osie pe cale 
de a fi compromis. în 
jurul altarului de la 
„Wembley* ard norii 
imenși ai interesului. 
Tot ceoa ce a putut fi 
ascuns pînă acum iese 
la iveală pe neaștepta
te. Joi, în timpul me
ciului U.R.S.S.-Portaga- 
lia, galeriile finalistelor 
au făcut o repetifie ge
nerală. Grupuri de zia
riști vesf-germani au 
răspuns „războinicului* 
strigăt England-En
gland, cu o furtună 
de 
Uwe I 
(iile 
fac 
se. Peste canal sînt fre- 
cuji, în ritm militar, fa
natici ai fotbalului, cu 
drapele și clacsoane, 
cu trîmbife și lobe. 
Dacă Anglia a putut 
evita în timpul răz
boiului debarcarea 
germană pe insulă, la 
ora de fajă ea nu o 
mai poate face. Aceas
tă dispută pașnică își 
are farmecul său și ne 
amuzăm numai scriind 
aceste lucruri. Febra 
londoneză se află la 
ceasul maximei sale 
potenje. Biletele, care 
se găseau cu duiumul 
la achizitorii speciali și 
se vindeau în preț o- 
ficial, și-au ridicat 
brusc cota. Cine nu s-a 
grăbit să lase casier- 
lor 5 lire, plătește a- 
cum 40 !

Ziarele și revistei® 
au scos din regalurile 
tipografiilor litera cea 
mai festivă, portretele 
jucătorilor britanici și 
fotografia echipei An
gliei au fost așezate la 
loc de cinste. O spe
ranță secretă înflorește 
pe chipul fiecărui tre
cător. Este limpede că 
interesul pentru finală 
a crescut aici enorm. 
Lista premiilor s-a lun
git considerabil : cupe, 
dreptul de a păstra 
tricoul și echipamentul, 
costume de haine, su
me do bani destul de 
consistente sînt oferi
te prezumtivului 
vingăfor 
părerea unanimă, 
poate fi decît englez. 
Ramsey a adus pe „vă-

glasuri :
Dealtfel, 
de 

afaceri

Uwe- 
agen- 

transport 
serioa-

în-
care, după 

nu

CICLISM

duvel« echipei sade’, 
cum sînt numite soțiile 
jucătorilor, mai aproa
pe ele locul de canto
nament, oferlndu-le 
pentru astăzi locuri 
bune în tribune. La 
clubul ziariștilor dom
nește o animație deo
sebită, consumul da 
cafea, bare și whisky 
crescînd considerabil. 
Reporterii radiofonici 
de pretutindeni fac 

'anchete pe bandă 
de magnetofon, ire- 
cînd de la o masă 
la alta 
nul ; 46
scris au fost trimise la 
sala reparațiilor; fetele 
de la telex sînt schim
bate din ceas în ceas.

Dar, să ne întoarcem 
la meciul de azi. De
sigur, mare favorită 
rămîne Anglie. Echipa 
lui Ramsey joacă la ea 
acasă ți are un public 
decis la ora asta să nu 
piardă meciul vocal cu 
adversarii 
mani, 
britanici 
ceient 
partida 
cută în 
tugaliei. 
susținute împotriva an
trenorului insularilor au 
lost uitate peste noap
te, Ramsey este numit 
un mare psiholog și 
se crede că-și va ține 
bine caii pînă la po- 
tou. Vom vedea dacă 
nu vor galopa astăzi. 
Fnfîl nirea nu anunță un 
mare spectacol, deși 
s-ar putea să asistăm 
la unul memorabil, dar 
cel puțin o luptă 
sionantă da I 
două echipe practică 
un fotbal solid, fără 
floricele, un fotbal 
nesentimerrfal, realist. 
Se presupune că due
lul se va da în fața 
zonei apărărilor beto
nate, unde, eoncurează 
pentru 
premii 
lebre : 
Bobby 
ctal^ii 
Anglia 
superioritate în apăra-

Prima etapă .

cu microfo- 
mațini de

vesi-ger- 
Cei 11 jucători 
posedă un ex- 
moral după 
magistrală fă- 
compania Por- 
Toafe crilicile

pa-
Cele

consacrarea su- 
două nume ce- 
Beckenbauer și 
Charlion. Spe- 

estimearM c« 
are • uțoarM

ra, prin aceea că pose
dă o linie d® fund de
cisă, în stare să se re
plieze ușor și ferm.

Dar, să nu na hazar
dăm în pronosticuri, vă 
propun să așteptăm fi
nala care, după 
calculele, va fi 
rită, cu ajutorul 
ziunii, de 400 
n» spectatori.

Și acum, dațl-ml voia 
să spun cîteva cuvinte 
despre unul dintre în
vinșii de joi seara, des
pre lașin, uriașul rus 
care a părăsit „Wem- 
bley’-ul în aplauzele 
distinsului public bri
tanic, în fața căruia a 
jucat probabil pentru 
ultima oară. Marele 
portar al echipei so
vietice a dovedit în 
tot cursul înverșunatei 
dispute din Anglia că 
este — ceea ce se nu
mește aci — un gen
tleman. L-am văzut a- 
sediaf de adversari în
verșunați, l-am văzut 
îmbrîncit, călcat în pi
cioare, dar totdeauna 
pe chipul său, cînd se 
ridica din iarba ase- 
diilor, plutea un zîm- 
bet plin de bunătate. 
Orice s-ar spune, lașin 
rămîne un mare inter
pret al fotbalului și 
prin aceea că știe să 
piardă. Acum, colosul 
abătut părăsea „Wem- 
bley’-ul cu 
melancolică 
Zeci de mii 
îl aplaudau cu plăcere 
și recunoștință. lașin 
se despărțea de publi
cul său, lăsîndu-i gus
tul mierii. Un mare 
sportiv, pe care eu 
n-o să-l uit niciodată 
și pentru regretul din 
priviri cînd a fost în
vins de Torres, și pen
tru îmbrățișarea acor
dată adversarilor 
sfîrșit. Cîștigase 
Iu gal ia pe bună drep
tate și un om înfrînf 
recunoștea cu gratula
re înfrîngerea. Pentru 
acest lucru mic, poate 
de nebăgat în seemă, 
trebuie să iubim spor
tul, pentru capacitatea 
lui da a obișnui pa 
șamanii noștri să fia 
măreți chter în umili
rea InMwgerlL

„In Finlanda este urmărit cu interes fiecare eveniment legat de situația internă din N.A.T.O., schimbarea ei, politica promovată de președintele de Gaulle față de N.A.T.O. și reacția la această politică în țările nordice, participante la alianța atlantică”, scrie ziarul finlandez „PAIVAN SANOMAT".Reacția norvegienilor, care manifestă înțelegere pentru orientarea lui de Gaulle — arată ziarul în continuare — este opusă direct tendințelor vest-germane și americane, care cer consolidarea N.A.T.O. și sînt gata să întreprindă măsuri extrem de energice pentru a reține țările scandinave în această alianță. In acest scop, la Washington a fost elaborat proiectul unui program special „F.A.U.-66-68”, care prevede construirea pe teritoriul Norvegiei a unui nou șir de obiective militare, în special baze aeriene, două porturi și cîteva posturi de radio pentru menținerea legăturii cu submarinele atomice ale S.U.A. și N.A.T.O.Americanii mizează fățiș pe faptul că, în cazul cînd Norvegia are anumite intenții de a se desprinde de Alianța Atlanticului de Nord în 1969, ei îi poate fi impusă de către N.A.T.O. o factură atât de mare pentru bazele construite în comun și pentru echipament, încît ea va fi pur și simplu în imposibilitatea de a o achita, în timp ce Franța, de pildă, fiind o mare putere, este capabilă să respingă orice pretenții de ordin economic.Este absolut clar că asemenea

calcule ale Washingtonului în privința Norvegiei sînt întâmpinate cu aprobare de către Germania occidentală. R.F.G. tinde spre infiltrarea capitalului său în Norvegia, într-o formă sau alta. Speranțele Bonnului în investiții au crescut considerabil în perioada de conducere a guvernului burghez din Norvegia. Conducerea politică și militară a Germaniei occidentale contează pe faptul că dacă Norvegia și Danemarca vor urma totuși în 1969 exemplul Franței, investițiile de pînă atunci vor putea să lege strîns și solid aceste țări de politica Germaniei occidentale — împrejurare a cărei însemnătate se manifestă tot mai clar și în multe alte probleme.Programul „F.A.U.-66-68'1 a fost pus în discuție în timpul vizitei ministrului apărării, Tideman, în S.U.A., în aprilie anul acesta. Propunerile de întărire a aripii de nord a N.A.T.O. au fost făcute și comandantului forțelor militare aeriene ale Norvegiei în timpul vizitei sale din mai în Germania occidentală. Washingtonul și Bonnul coordonează fățiș măsurile lor, care se apropie într-o măsură primejdioasă de planurile președintelui Johnson privitoare la dezvoltarea forțelor nucleare ale N.A.T.O. In ce măsură guvernul Norvegiei va face concesii S.U.A. și Germaniei occidentale în cadrul N.A.T.O. sau în afara acesteia este o problemă de viitor apropiat, a cărei urmărire nu constituie o chestiune secundară nici pentru Finlanda”.
„Mustul pămîntului"
(Urmare din pag. I)

a „Cupei orașului București"A 6-a ediție a competiției cicliste internaționale „Cupa orașului București” a început ieri, reunind la start rutieri fruntași din Italia, Olanda, Polonia și România. In prima etapă, București-Brașov, la kilometrul 85 au evadat din pluton românul Constantin Gonțea și olandezul Gabriel Mineboo. După cîțiva kilometri, avansul lor era de circa 1 minut, dar în curînd a crescut la... 15 minute, deoarece grosul plutonului a fost oprit da două ori la barierele de cale fera-

o fluturare 
de 
de

mina, 
oameni

lașin

tă. Cu toate eforturile urmăritorilor, handicapul n-a putut fi micșorat decît cu 7 minute, într-un final de etapă disputat pe o ploaie torențială. Olandezul Mi- neboo a trecut primul linia de sosire, urmat de Gonțea, amîndoi cronometrați pe distanța de 172 km cu timpul de 41131’13”. Plutonul, condus de olandezul Nieuwkamp și românii Ardeleanu și Ziegler a fost înregistrat ■ cu timpul de 4h38’35”. Astăzi se aleargă etapa a doua : Brașov-Sighîșoara și retur.

într-o comună învecinată cu orașul Szeged, la un șantier, acolo unde se află unul din statele majore ale celor ce sfredelesc subsolul în căutare de gaz și țiței. Am zărit în vecinătatea orașului mal multe coloane de flăcări care dădeau cerului o culoare purpurie. Prin găuri de sonde pămîntul respira cu limbi de foc. Pot fi cunos- cuți aici oameni cu stagiu în foraje, printre care inginerul principal geolog Kovacs Gabor, maistrul Ferenc Plankity, care spun că au cutreierat țara în lung și în lat și că aici, după rezultatele explorărilor, au perspectiva de a mai zăbovi 10—15 ani.Ne-am oprit într-o luncă, aproape de locul de confluență al Mureșului cu Tisa. Lîngă noi — o cunoștință veche : turla unei lății „3 DH" cu certificat la Ploiești.Maistrul Plankity ne-a explicații : „Este prima românească sosită la noi. De doi ani lucrez neîntrerupt cu ea. Experiența ce-o aveam nu ne-a fost suficientă. Instalația este modernă, metodele de foraj la fel. Ele ne-au obligat să învățăm, să citim mult. Specialiștii români au fost aici și ne-au instruit. Ne-a prins foarte bine. Au lucrat cot Ia cot cu noi, cu mînecile suflecate, împărtășin- du-ne din cunoștințele lor. Din cinci forări executate cu această instalație românească, toate ne-au adus izbîndă ; n-am avut nici un eșec, n-am forat niciodată „in gol*. „înseamnă că instalația — după cum spuneți — nu numai că este bună, dar vă aduce ți noroc’ — am replicat în glumă. Serios, mi 
s-a răspuns : „Aș vrea să fiu lîngă ea pînă cînd o va roade bătrîne- țea'. De altfel, ți în cadrul discuției cu directorul general al Trustului de petrol ți gaze, acesta ne-a spus ■■— Folosesc prilejul, rugîndu-vă să transmiteți, prin intermediul ziarului „Scînteia", mulțumirile noastre constructorilor de utilaj petrolier de la „1 Mai’-Ploiești. Sîntem foarte satlsfăcuți de utilajele lor.

★Dar să revenim la discuția privind gazele naturale. I-am arătat interlocutorului că la Budapesta, unii dintre cei pe care i-am cunoscut în cursul călătoriei mi-au vorbit de faptul că într-un viitor apropiat patina neagră care s-a așezat ca un polei pe clădirile o- rașului, ca urmare a încălzitului cu cărbuni, se va șterge ; va fi introdus gazul metan.— Budapesta — mi-a răspuns 
directorul general — a și fost ra-

insta- de nașteredat cîteva instalație

a- lui cu ce

cordată la o rețea de gaze. La Szeged, gazul metan a pătruns în multe locuințe. Sînt perspectiva pentru introducerea gazului și folosirea lui, industrială și casnică, în aproape toate localitățile mai mari din țara noastră.în vecinătatea orașului Debrețin., la Hajduszoboszlo, unde am făcut un popas, a fost construită o uzină de înalt nivel tehnic pentru prelucrarea și separarea gazelor descoperite în acele locuri. Orașul cesta, renumit pentru apele termale, și-a însemnat numele majuscule prin industria tînăiăs-a plămădit aici în ultimii ani și care i-a deschis noi orizonturi. Chiar în aceste zile străzile îi răscolite ; se construiesc noi ficii social-culturale, un nou tem de canalizare. Undeva, la riferie, facla de veghe supraveghează procesul neîntrerupt de producție, coloanele și țesătura argintie a instalațiilor uzinei petrochimice. Prin 45 de fîntîni țîșneșt® aici gazul natural, fiind sorbit și prelucrat de instalații automatizate.Conducătorul tehnic al uzinei, inginerul Gyorgy Magyeri, ne prezintă, printre altele, scurta biografie a întreprinderii: „Am început cu un provizorat. In ianuarie 1966, cînd instalațiile noi au realizat primele cantități de propan și butan, costul lor era deța amortizat prin producția dată de instalațiile provizorii. Din februarie anul a- cesta uzina a început să dea primele cantități de propan și butan destinate exportului. Aceste produse sînt vîndute fn Franța, Italia, Germania occidentală, Elveția. Exportul nostru este în plină dezvoltare*.Ni s-a vorbit nu numai de procesul continuu de perfecționare a producției, dar și de acela de perfecționare a pregătirii profesionale a oamenilor: „Trebuie să ne pregătim temeinic nu numai pentru producția de azi a uzinei, dar și pentru producția de mîine a altor uzine petrochimice, mult mai mari, ce se vor construi. Perspective mari se deschid Ia Szeged. Peste cîțiva ani vom fi chemați să construim acolo două instalații de gazolină*.Constructorii au de lucru. Constructori sînt și exploratorii adîncu- * rilor și cei ce înalță noi obiective ‘ ale petrochimiei maghiare și cei ce întind pe distanțe de sute d® kilometri păienjenișul de conducte de transport spre orașe a gazelor naturale. Amploarea acestor construcții este trasată limpede iu prevederile celui de-al treilea plan cincinal de dezvoltare a R. P. Ungare.

sînt edi- sis- pe-
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Eșecul sesiunii Consiliu
lui permanent al N.A.T.O., 
reunit miercuri la Paris,' 
de a lua o hotărîre în 
problemele puse de re
tragerea Franței din me
canismul militar integrat 
al alianței atlantice, con
tinuă să fie comentat atît 
la Paris, cît și în alte ca
pitale occidentale.

După cum s-a anunțat, 
era vorba în special de 
a se defini cooperarea 
forțelor franceze, îndeo
sebi a celor din Germa
nia occidentală, cu for
țele atlantice rămase sub 
egida blocului. înfrucît 
nu s-a putut lua o hofă- 
rîre, secretarului general 
al N.A.T.O., Manlio Bro- 
sio, nu i-a rămas decît să 
constate în concluzie „că 
nu există un acord sufi-

„Cazul de urgență’ in
vocat de S.U.A. este sino
nimul „pericolului din Ră
sărit’ , pe care propagan
da americană îl vîntură 
de ani de zile spre a 
justifica Pactul atlantic. 
Dar cine mai crede în a- 
cest „pericol*? „Europe
nii, scrie cotidianul fran
cez „Les Echos’, nu mai 
cred în realitate în ame
nințarea din Răsărit și sînt 
din ce în ce mai reficenți 
în fața contribuției finan
ciare ce le este cerută în 
numele acestei amenin
țări*. „Les Echos* este de 
părere că, tocmai datorită 
acestui fapt, unii din par
tenerii S.U.A. refuză să-și 
sporească cheltuielile mi
litare și că trupele gene
ralului Lemnitzer, coman
dantul suprem al forțelor

cienf pentru a angaja con
versațiile pe plan mili
tar*. După cum reamin
tește „Le Figaro”, proce
dura de reglementare a 
acestor probleme fusese 
stabilită în iunie la reu
niunea de la Bruxel
les a Consiliului ministe
rial N.A.T.O. Se releva că 
această procedură era 
menită să satisfacă atîf 
teza franceză, potrivit că
reia problemele cooperă
rii sînt de natură milita
ră și trebuie discutate în
tre militari, cît și tezele 
celorlalți 14 membri ai a- 
lianfei, după care discujia 
ar avea un caracter poli
tic și ar trebui să aibă 
loc între reprezentanți 
politici. Din comentariile 
presei rezultă că motivul 
pentru care nu s-a pu
tut ajunge la o înțelege
re — discuția fiind amî- 
nafă pînă în septembrie 
— este următorul : cei 14 
cer ca forțele franceze să 
fie integrate celor alo 
N.A.T.O. „în caz de ur
gență* ; guvernul francez 
consideră însă că un ase
menea angajament ar e- 
chivala cu renegarea în 
mod deghizat . a poziției 
sale ostile integrării și 
care este menită a-i asi
gura deplină libertate da 
acțiune în orice împreju
rări.

militare ale N.A.T.O. 
Europa, „se topesc ca ză
pada la soare...*.

încercările grele prin 
care trece N.A.T.O. în Eu
ropa, unde se face tot 
mai simțit curentul pentru 
lichidarea blocurilor mili
tare și pentru realizarea 
securității colective, sînt 
consemnate și de presa 
americană. Astfel, cunos
cutul ziarist C. Sulzber
ger, făcînd „radioscopia* 
politică a N.A.T.O., con
stată că și în afară de 
problema relațiilor cu 
Franța, alianța atlantică 
„este într-o stare depri
mantă. Dinamismul și ho- 
fărîrea care o marcau în 
primii ani, relevă el, s-au 
veștejit*. Prima cauză a 
acestui diagnostic este, 
după părerea lui Sulzber
ger, părerea fot mai răs- 
pîndită 
dentală 
ideii „] 
Răsărit*, 
continuă _ ,___
interes descrescînd pentru 
plătirea unei forțe comu
ne de poliție și un interes 
sporit față de rezolva
rea problemelor naționale 
reale.

In timp ce dezbaterile 
din cadrul N.A.T.O. sînt 
dificile și apar ca o preo
cupare desuetă, articole 
care tratează problema

înlocuirii 
militar’ 
sistem de securitate co
lectivă, 
teres crescînd
tot mai largi. Articolul cu
noscutului om politic bel
gian, Paul Henry Spaak, 
publicat în ziarul francez 
„Le Figaro”, continuă să 
rețină atenția observatori
lor. Deși partizan al „inte
grării europene*, Spaak 
arată că drumul destinde
rii în Europa cere neapă
rat cercurilor conducătoa
re vesf-germane să ri
dice două ipoteci ce frî- 
nează destinderea între 
Est și Vest: aceea a fron
tierelor și a armamentu
lui nuclear. „O recunoaș
tere francă a realității — 
spune el — ar fi infinit 
mai profitabilă’ decît 
cramponarea de poli
tica de revizuire a rezul
tatelor celui de al doilea 
război 
Spaak 
„să 
menea orice 
materie nucleară”, să 
nunțe la pretenția 
a avea 
armă, 
puțin 
natură 
litica 
Europa*, 
politicianului 
R.F.G.

mondial. Apoi, 
cere Bonnului 

risipească de ase- 
echivoc în

re
de 

acce3 la această 
„Aceste revendicări 
rezonabile sînt de 

să îngreuneze po- 
de destindere în 

După părerea 
belgian, 

poate contribui la 
apropierea între Est și 
Vest, acceptînd frontierele 
actuale și renunțînd la ori
ce cerere în materie ato
mică. Astfel, conchide 
Spaak, vest-germenii vor 
contribui în mod util la 
pace în Europa.

Părerile exprimata de 
omul politic belgian se 
circumscriu în preocupă
rile unor careuri din ce în 

mai largi de a asigura 
continentul european 
climat favorabil păcii 
colaborării infernafio-

ce 
pe 
un 
fi 
nale. Aceste preocupări 
sînt în evidentă contra
dicție cu încercările S.U.A. 
de a sfrînge rîndurile blo
cului militar N.A.T.O., de 
a înăbuși inițiativele me
nite a contribui la destin
dere în relațiile Esf-Vesf, 
de a accelera cursa înar
mărilor. Analizînd sesiu
nea de la Paris a blocului, 
un comentator francez re
leva că acțiunile inițiate 
de S.U.A. în cadrul 
N.A.T.O. sînt mai în con
tratimp decîf orieînd.

Al. GHEORGHIULa 50 km SUDAN O nouăde Bruxelles...BRUXELLES 29 (Agerpres). — La 29 iulie a avut loc la Bruxelles o reuniune a cabinetului belgian consacrată unor probleme legate de instalarea pe teritoriul Belgiei a comandamentului suprem al forțelor aliate din Europa (Shape), precum și a altor posturi ■ ale N.A.T.O. La sfîrșitul ședinței, primul ministru belgian, Paul Van- den Boeynants, a declarat corespondenților de presă că guvernul belgian a hotărît amplasarea noului sediu al N.A.T.O. în regiunea Chievges-Casteaii, situată la 50 km de Bruxelles. Referindu-se la alegerea acestei localități, primul ministru belgian a relevat că Belgia este conștientă că ceilalți parteneri ai săi din N.A.T.O. n-au fost prea entuziaști în alegerea acestei localități drept sediu al Shape. Guvernul belgian a ales, însă, a- ceastă localitate ținînd cont de o serie de probleme economice cum ar fi, spre exemplu, faptul că terenurile necesare pentru viitoarele construcții ale Comandamentului suprem al forțelor aliate din Europa aparțin statului și deci nu va fi nevoit să recurgă la exproprieri.

LONDRA 29. — Corespondentul Agerpres, L. Rodescu, transmite : Vineri la Londra a fost dată publicității o Carte albă cu privire la măsurile de austeritate, precum și cîteva amendamente la legea prețurilor și veniturilor, documente în care este expus pe larg mecanismul înghețării salariilor și a prețurilor pe timp de un an, începînd de la 20 iulie a.c. Cartea albă acordă totodată puteri depline guvernului în vederea exercitării controlului asupra prețurilor și salariilor. „în decursul istoriei britanice moderne' —• scrie ziarul „GUARDIAN" — nu a existat niciodată un control legal al salariilor și al prețurilor, nici chiar în timp de război".După cum era de așteptat, măsurile de austeritate se vor face simțite în

cea mai mare măsură în rîndurile oamenilor muncii. Peste 3 milioane de oameni ai muncii vor a- vea de suferit datorită înghețării- -salariilor, în .ciuda faptului că sindicatele respective negocia- seră și obținuseră o majorare care urma să fie pusă în aplicare în scurt timp.Deși cu numai trei zile în urmă liderii T.U.C. (Congresul sindicatelor britanice) consimțiseră, în majoritatea lor, să sprijine noile măsuri economice, acum aceștia par a-și fi dat seama că măsurile restrictive sînt cu mult mai aspre decît le fuseseră prezentate. Pe de altă parte, și reprezentanții marilor monopoluri intenționează să-și mențină atitudinea „sceptică" pentru a-și exprima nemulțumirea față de prevederile referitoare la blocarea prețurilor.

Economic și Social O.N.Uimportanța măsurilor educative pentru pregătirea cetățenilor de mîine, eliberați de orice prejudecată rasială sau națională. El a a- rătat că România acordă o mare importanță educării cetățenilor în spiritul idealurilor de pace, egalitate în drepturi, prietenie și înțelegere între diferitele rase sau naționalități. Mircea Predescu a a- rătat că în ciuda campaniei mondiale stimulate de Declarația O.N.U., și de condamnarea oficială de către Națiunile Unite a discriminării rasiale, aceasta mai persistă încă în unele regiuni ale lumii, ca de exemplu în Republica Sud-Africană și în Rhodesia de Sud. Delegatul român s-a pronunțat pentru găsirea de noi forme de acțiune pentru ca nobilele prevederi cuprinse în Declarația O.N.U. să triumfe în lumea întreagă, prin eliminarea politicii de apartheid, a discriminărilor și segregației rasiale, a consecințelor colonialismului.

GENEVA 29 (Agerpres). — Comitetul Social al Consiliului Economic și Social O.N.U., care în prezent își desfășoară lucrările la Geneva, a luat în discuție punctul intitulat „Măsuri în vederea aplicării Declarației O.N.U. asupra e- liminării tuturor formelor de discriminare rasială".Luînd cuvîntul din partea delegației române, Mircea Predescu a arătat că lichidarea discriminărilor rasiale apare în contextul situației internaționale contemporane ca o condiție pentru stabilirea și consolidarea relațiilor prietenești între popoare, pentru punerea cooperării pașnice între popoare pa baze sănătoase.După ce a amintit principalele prevederi din Constituția Republicii Socialiste România, care consacră egalitatea în drepturi a cetățenilor români fără deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie, delegatul român a subliniat
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A.R.L.U.S.
MOSCOVA 29 — Corespondență de la A. Munteanu: Continuîn- du-și vizita în U.R.S.S., delegația Consiliului General ARLUS, condusă de dr. Paul Nicolau, vicepreședinte al Sfatului popular al orașului „Gheorghe Gheorghiu-Dej“, a sosit în orașul Gheorghiu-Dej din regiunea Voronej. Oaspeții au vizitat mai multe obiective industriale din oraș și au avut o în- tîlnire cu membrii Sovietului orășenesc. O întîlnire a avut loc și la clubul feroviarilor, în cadrul căreia A. Kornev, prim-secretar al Comitetului raional de partid, K. Skripnikov, mecanic de locomotivă, dr. B. Sokolov, medic al spitalului din localitate și dr. Paul Nicolau, conducătorul delegației române, au rostit cuvîntări.Delegația A.R.L.U.S. a participat, de asemenea, la o „masă rotundă" în cadrul unei teleemisiuni a studiourilor de televiziune din Voronej.

Tn cursul zilei de ieri forțele armate ale R. D. Vietnam au do- 
borît al 1 265-lea avion agresor american. în fotografie : o sub
unitate de artilerie evidențiată în lupta împotriva piraților 

aerului

R. F. G. .• Pretexte pentru
sprijinirea agresiunii

izbucnire
a crizei politice

1a Sudanului, atîtViața politică de agitată în ultimii ani, a fost marcată la începutul acestei săp- tămîni de o nouă convulsie : căderea guvernului Mahgoub. La 25 iulie, grupul parlamentar al partidului Umma a prezentat A- dunării' Constituante o moțiune de cenzură, în care exprima neîncrederea față de guvern și cerea formarea unei noi echipe în frunte cu Saed Saddik El-Mahdi, liderul aceluiași partid. Moțiunea, oarecum surprinzătoare deoarece Mahgoub se numără printre liderii Umma, a întrunit 127 de voturi din cele 172 obligîndu-1 să părăsească conducerea guvernului. Mahgoub și-a prezentat demisia. Două zile mai tîrziu, la 27 iulie, întrunită în sesiune extraordinară, , Adunarea Constituantă l-a ales ca prim ministru pe El-Mahdi.Guvernul lui Mohamed Ahmed Mahgoub a preluat puterea la 14 iunie 1965. în ciuda promisiunilor făcute la instalare de a pune capăt crizei economice, de a reda Sudanului stabilitatea, el

reușit să reglementeze nici dintre marile probleme ale Spinoasa chestiune a sudu-

DUPĂ VERDICTUL
CURȚII
INTERNATIONALE 
DE LA HÂGA
Declarația agenției TASS

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
Agenția TASS a anunțat că este 
împuternicită să declare că „gu
vernul sovietic condamnă hotărî- 
rea Curții Internaționale de la 
Haga cu privire la plîngerea Libe
riei și Etiopiei, și afirmă că spriji
nă întrutotul poporul Africii de 
sud-vest și statele afro-asiatice 
care iau atitudine împotriva aces
tui act ilegal al Curții. Uniunea 
Sovietică înfierează politica discri
minării rasiale și de apartheid pe 
care o promovează regimul lui 
Verwoerd".

@ LA 28 NOIEMBRIE VA AVEA LOC CONGRESUL
AL IX-LEA AL PARTIDULUI

Wilson in SJJA
1WASHINGTON 29 (Agerpres). — Vineri, la Washington au început convorbirile între președintele S.U>A„ Lyndon Johnson, și primul ministru al Marii Britanii, Harold Wilson, care a sosit joi seara în Statele Unite. Agențiile de presă menționează că în cursul convorbirilor cei doi oameni de stat examinează probleme privind situația din N.A.T.O., războiul din Vietnam, relațiile Est-Vest, precum și probleme economice de interes comun.

Incidente rasiale
la Baltimore

în Guatemala

trupelor mili- 
provocîndu-i 

Partizanii au 
însemnată de 
luptă 14 sol-

Știrile sosite în capitala Guatema- 
lei anunță că mișcarea de partizani 
și-a intensificat acțiunile sale, ca răs
puns la creșterea represiunilor for
țelor militare guvernamentale asupra 
populației civile. în departamentul 
Zacapa trupele de guerilă au atacat 
o coloană în marș a 
tare guvernamentale 
însemnate pierderi, 
capturat o cantitate 
arme și au scos din 
dați guvernamentali.

Pa de altă parte, 
au avut loc numeroase mitinguri 
ale populației împotriva dispariției 
celor 28 de deținuți politici progre
siști. în cadrul acestor adunări vor
bitorii au cerut organelor judiciare 
să întreprindă o anchetă pentru a 
stabili adevărul asupra cauzelor 
care au dus la dispariția acestor 
militanfi progresiști. In fotografia : 
Un grup de partizani guatemalezi

n-a una țării. .iui rămîne în picioare, în provinciile meridionale semhalîn- du-se de curînd noi ciocniri armate. Situația economică este departe de a se însănătoși. Prigoana dezlănțuită împotriva forțelor progresiste și în primul rînd interzicerea partidului comunist, în ianuarie a.c., creează o stare de permanentă tensiune.Privit în acest context, votul de neîncredere acordat luni ar putea să apară ca un vot de' blam dat politicii guvernului Mahgoub. Dar înlăturarea lui Mahgoub este, în primul rînd, o consecință a crizei care dăinuie ttnai de multă vreme în sînul partidului Umma. Acum, după îndepărtarea lui Mahgoub de la conducerea partidului și a guvernului, o serie de observatori politici își exprimă părerea că totuși criza politică nu a luat sfîrșit. „Fostul premier Mahgoub — arată „France Presse" — are încă numeroși partizani în afara parlamentului și mai ales printre conducătorii sectei ,.Ansar", care constituie baza populară a partidului".în primul său discurs, rostit după instalarea ca premier, Mahdi a declarat că guvernul pe care îl va forma va prezenta într-un timp scurt un program detaliat și că va lua măsurile necesare în vederea elaborării unei constituții permanente a țării. El a arătat, totodată, că va încerca să găsească o soluționare a problemei sudului țării și că își va îndrepta eforturile spre îmbunătățirea •’ituației economice.în prezent Mahdi continuă convorbirile cu diferite personalități în vederea formării noului guvern. Un loc aparte îl ocupă discuțiile cu liderii Partidului național unionist care împreună cu partidul Umma alcătuiește coaliția guvernamentală. între cele două partide se manifestă serioase disensiuni pe terenul principalelor probleme ale politicii interne.
Nleolaa N. LUPU

Ziarele austriece publică știrea 
că miercuri a plecat la Saigon o 
delegație oficială vesf-germănă. 
Scopul vizitei îl constituie, potri
vit relatărilor presei, tratativele 
cu autoritățile americane și cu 
„guvernul sud-vietnamez* în ve
derea continuării ajutorului acor
dat de R.F.G. regimului marione
tă al generalului Ky.

în cercurile politice de aici se 
constată că, deși cancelarul vest- 
german Erhard a susținut că 
R.F.G. nu-și va lua nici un anga
jament militar sau semi-militar în 
Vietnam, ajutorul acordat de Ger
mania occidentală clicii lui Ky 
capătă proporții din ce în ce mai 
mari. Despre volumul său a pu
blicat o relatare ziarul vest-ger- 
man „Frankfurter Allgemeine”. 
R.F.G. construiește la Hoi-Nang 
San (la sud de Saigon) un „com
plex chimic și de prelucrare a 
cărbunelui”, obiectiv în vederea 
căruia Bonnul a acordat un cre
dit de 50 milioane de mărci vesf- 
germane, pe termen lung și cu 
dobîndă redusă. Din alte relatări

■K
reiese că printre produsele aces
tui combinat vor fi și gaze toxice 
și alte substanțe chimice otrăvi
toare, folosite în războiul împo
triva pafrioților sud-vietnamezi.

Surse americane apreciază că 
valoarea totală a ajutorului dat 
de R.F.G. Vietnamului de sud ar 
fi de 130 milioane de mărci vest- ■ 
germane. Alte relatări vorbesc 
despre prezența în Vietnamul de 
sud a mii de mercenari vest-ger- 
mani, sub numele de „tehni
cieni*, „mecanici”, „chimițti* etc.

în cercurile politice de la Bonn 
se păstrează discreție în legătu
ră cu aspectele militare ale pre
zenței vesf-germane în Vietnamul 
de sud. Se face un mare tapaj în 
jurul pregătirilor, pentru trimi
terea în Vietnamul de sud a unul 
vas-spifal vest-german „Heligo
land". Este evidentă dorința 
Bonnului de a camufla ajutorul 
militar acordat S.U.A. și juntei de 
la Saigon, prin invocarea consi
derentelor „umanitare”. Aceasta 
însă nu poate ascunde faptul 
grav al participării implicite la 
agresiunea împotriva poporului 
vietnamez.

Petre STANCESCU

BUDAPESTA 29 (Agerpres). — Agenția M.T.I. transmite că la 28 iulie a avut loc o ședință lărgită a C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Comitetul Central a discutat și a aprobat raportul delegației ungare care a participat la Consfătuirea de la București a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia și la întîlnirea conducătorilor partidelor comuniste șl muncitorești și a șefilor guvernelor țărilor membre ale C.A.E.R. — prezentat de premierul Gyula Kal- lai.Pe baza raportului prezentat de Janos Kadar, prim-secretar al C.C. al'P.M.S.U., Comitetul Central a discutat problemele legate de pregătirile politice și organizatorice în vederea celui de-al IX-lea Congres

a hotărît convocarea Congresului la 28 noiembrie 1966. C.C. propune Congresului următoarea ordine de 
zi: raportul Comitetului Central, raportul Comisiei Centrale de Revizie, raportul Comisiei Centrale de Control, modificări la statutul partidului, alegerea organelor conducătoare ale partidului.Comitetul Central a aprobat Directivele Congresului al IX-Iea șl proiectul de modificări la statut și a hotărît ca aceste documente să fie supuse dezbaterii organizațiilor de bază ale partidului, precum și organizațiilor de masă. Bela Biszku, secretar al C.C., a prezentat un raport în legătură cu prețuirea luptătorilor de seamă ai mișcării revoluționare dinaintea eliberării Ungariei.

BALTIMORE 29 (Agsrpree). — 
Bande de rasiști albi au provocat 
joi seara incidente în cartierul 
populației de culoare diii Balti
more (statul Maryland). In urma 
unui miting organizat de rasiștii 
din acest oraș, cîteva sute de tineri 
au invadat cartierul populației de 
culoare chemînd la asasinate și 
represiuni. Ei au atacat pe negrii 
care au luat măsuri de apărare. 
Ciocnirile au durat timp de două 
ore, fiind necesară intervenția po
liției pentru a li se pune capăt. 
Rasiștii din Baltimore, oraș 
săptămîna trecută a fost ' 
unor puternice Incidente 
s-au organizat într-un 
„partid național de luptă 
drepturile statelor". Unul din con
ducătorii acestei organizații a che
mat pe sprijinitorii el „să ia ar
mele în mîini și să iasă tn stradă".
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riB PEKIN. Agenția China Nouă Informează că țol premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Clu En-lai, a primit pe membrii delegației 

economice afgane, condusă de Mir Mohammad Ahbar Reza, ministrul agri
culturii și irigațiilor care face o vizită în China.

în primele șase luni ale acestui an, în regiunea de nord-est a r'hinel — 
important centru al industriei grele — s-a realizat o creștere genei i a pro
ducției industriale, precum șl a calității produselor. La principalele produse, 
planul pe primul semestru a fost îndeplinit și depășit. în comparație cu 
aceeași perioadă a anului trecut s-a realizat o creștere importantă a pro
ducției de oțel, fontă, energie electrică și maș'ni-unelte.

MOSCOVA. Leonid Brejnev, «ecretar general al C.C. al P.C.L.S., a 
primit Ia 29 iulie pe secretarul general al Organizației Națiunilor 

Unite, U Thant, care se află tn vizită în Uniunea Sovietică. Potrivit agenției 
TASS, în cadrul convorbirii au fost abordate o serie de probleme interna
ționale și probleme privind activitatea O.N.U.

La Moscova si Paris s-a anunțat oficial că guvernele celor două țări 
au hotărît să adopte definitiv sistemul de televiziune tn culori „Secam-3" 
și să înceapă imediat pregătiri pentru introducerea lui în practică.

Ș33 ROMA. După o perioadă Îndelungată de tratative Intre reprezentanții 
Partidului Socialist Italian si Partidului social-democrat, vineri s-a înche

iat prima fază a acțiunilor în vederea unificării socialiste. Au fost apro
bate două documente: carta politică și statutul viitorului . “
documentelor vor supuse aprobării comitetelor jcentrale «le celor două 
partide și apoi congreselor naționale.

R®t SOFIA. Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, a primit în cursul zilei de țoi pe dr. Mohammed Labib Suketr, 

ministrul economiei, comerțului exterior șl planificării al R.A.U., conducă
torul delegației guvernamentale egiptene care participă la lucrările primei 
sesiuni a Comitetului buigaro-egiptean pentru colaborarea dintre cele două 
țări tn domeniul economiei, tehnicii și științei.

BERLIN 29 (Agerpres). — A fost dat publicității la Berlin un comunicat cu privire la cea de-a VIII-a plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist din Germania. Raportul la plenară' a fost prezentat de Willy .Mohn, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Germania. Max Reimann, prim-secretar al C.C. al P.C. din Germania, a prezentat un referat cu tema „Acțiunile comune ale comuniștilor și social-democraților — premisă importantă pentru

realizarea unității de acțiune a clasei muncitoare și a unității forțelor populare". Max Reimann a propus membrilor Partidului social-democrat inițierea unor acțiuni comune cu Partidul Comunist din Germania, acțiuni care să aibă drept scop apărarea bazei democratice în Republica Federală Germană, respingerea legislației excepționale și promovarea unei politici economice care să se o- pună politicii marilor monopoluri.
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LAGOS 29 (Agerpres). — Agenția 
Rreuter relatează că în capitala Ni
geriei s-au semnalat vineri tulburări, 
după ce citeva detașamente ale ar
matei s-au răsculat și au reușit să 
pună stăpînire pe aeroportul din La
gos. Au avut loc ciocniri între răs
culat! și trupele fidele guvernului. A- 
cestea din urmă au reușit să elibereze 
aeroportul. în punctele centrale ale o- 
rașului precum și în turul cartierului 
general militar au fost amplasate tru
pe. Corespondenții de presă mențio
nează, de asemenea, că s-au produs 
ciocniri șl tn oraș, soldate cu morfi 
și răniți.

Postul de radio „Vopea Nigeriei" a 
transmis o declarație prin care se a- 
nunță că „rebeliunea a fost înfrîntă. 
Guvernul controlează situația tn în
treaga țară, iar măsuri excepționale 
au fost luate la Abeokuta, precum și 
în localitățile vecine — Ibadan și 
Ikefa, pentru a preîntimpina orice re
viriment al răscoalei". Agenția France 
Presse, menționează însă că în apro
pierea aeroportului continuă să aibă 
loc ciocniri între elementele dizidente 
■Șl trupele guvernamentale. Centrul re
beliunii pare a fi localitatea Abeoku
ta, situată la 80 de kilometri de ca
pitală, unde s-ar fi dese rerit un com
plot care viza răsturnarea actualului 
guvern.
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