
IN ZIARUL DE AZI

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI .COMUNIST ROMÂN
ContinuareaAnul XXXVII Nr, Duminică 14 iulie 1968

convorbirilor oficiale

(Agerpres)
Nicolae GIOSAN

COLECTIVULUI DE CONSTRUCTORI

Al LINIEI FERATE TURNU SEVERIN-TOPLEȚ

(Continuare în pag. a V-a)

După doi ani de la Declarația Consfătuirii

țărilor socialiste de la București

NICOLAE CEAUSESCU

(Continuare în .pag. a IlI-a)

(Continuare în pag. a V-a)

Ion FÎNTINARU

(Continuare în pag. a Vl-a)

Excelenței Sale
Domnului CHARLES DE GAULLE

Președintele Republicii FrancezePALATUL ELYSEE-PARIS
Președintele Republicii Irak

Convorbire realizata 
de Maria BABOIAN

(Continuare 
în pag. a Ii-a)

președintele Consiliului Superior al Agriculturii

Stefan ZIDARIJA 
Nistor ȚUICU

6 PAGINI -30 BANI

In timpul festivității de pe șantierul de la Porțile de Fier

„autostrada soarelui

Ionescu, executiv

Cu ocazia celei de-a X-a aniversări a zilei naționale a Republicii Irak, vă adresez, Excelență, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, felicitări călduroase și urări cordiale de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres pentru poporul irakian prieten.

„ Tîrgului

țara întreagă, mai precis totalitatea rețelei de unități care desfac articole textile și încălțăminte la orașe și sate, inclusiv unele din magazinele de prezentare ale fabricilor producătoare

— Citeva cuvinte des
pre caracteristicile măr
furilor...

care obțin recolte mici Ia cerealele păioase, in aceste unități și culturile prășitoare fiind insuficient dezvoltate. Faptul că în condiții climatice asemănătoare există diferențe mari de recoltă impune să analizăm temeinic modul cum s-a lucrat pentru a se putea trage învățămintele necesare de care să se țină seama acum oînd se pun bazele viitoarei recolte.

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat

prețuri reduse pînă la 30 la sută și, evident, deservirea în condiții mai bune.Este o acțiune de mare amploare, care cuprinde

aceasta 
ale po- 

tuturor 
păcii în

Cu prilejul sărbătorii naționale a Franței, în numele Consiliului do Stat, al poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre și poporului francez prieten cordiale felicitări și cele mai bune urări, Exprimîndu-mi satisfacția pentru bunele relații de colaborare multilaterală existente între țările noastre, sînt convins că ele se vor dezvolta continuu în interesul popoarelor român și francez, al promovării cauzei destinderii și păcii in Europa și în lume.

Secretar General 
al Comitetului Central

lația beneficiază și de măsurile special luate în vederea înlesnirii desfacerilor. în orașele Bacău, Buzău, Arad, Cluj, Tg.-Mureș, în centrele și pe arterele comerciale ale Capitalei, magazine-

dimjneața, la Palatul de Stat au continuat oficiale între pre-

CONSTANȚA. — De la trimișii „Agerpres", M. Bumbac și N. Si- mion: Sîmbătă dimineața președintele Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba, și persoanele oficiale care îl însoțesc în vizita în țara noastră au plecat cu un avion special spre Constanța. împreună cu oaspeții au plecat Emil Bodnaraș, vicepreședinte ai Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Nicolae Șipoș, ambasadorul României la Tunis, general-maior Nicolae Ne- gulescu și Tudor Jianu, directorul protocolului din Ministerul Afacerilor Externe.La sosire, pe aeroportul Mihail Kogălniceanu, președintele Habib Bourguiba și ceilalți oaspeți, au fost’ salutați cordial de Petre
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de asemenea bunuri de consum. Concomitent cu procurarea unor mărfuri de largă solicitare în acest sezon, la prețuri net avantajoase, popu-

în aceste zile, pe întreg cuprinsul tării se desfășoară recoltatul cerealelor păioase — în multe întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole din sudul țării lucrarea fiind încheiată. Continuă, de asemenea, irigarea culturilor de primăvară, a legumelor și furajelor. Pe suprafețele care se eliberează, se seamănă în cultură dublă legume, porumb, furaje, și se pregătește . terenul în vederea însămînțărilor de toamnă. Recoltarea cerealelor constituie un prilej nimerit pentru specialiști, pentru toți oamenii muncii 'din agricultură să reflecteze asupra metodelor care au asigurat, și în condițiile acestui an secetos, obținerea unor recolte mari la hectar, iar pe baza învățămintelor rezultate să stabilească cele mai potrivite teh- I nologii de lucrare a pămîntului .în viitor.După cum se știe, anii cu condiții climatice norinale se succed, la anumite intervale, cu cei nefavorabili, cîn-d precipitațiile insuficient și neuniform repartizate influențează negativ producția agricolă. Și in acest an, după o iarnă cu precipitații puține, nu a plouat nici în primăvară, seceta reslmțindu-se îndeosebi în Cîmpia Dunării, Oltenia, DO- brogea și Moldova. Cu toate acestea, acum cînd se face recoltatul ce- : realelor păioase, se poate aprecia că I avem asigurată producția de cereale I necesară aprovizionării populației, i precum și a industriei cu ma- ! terii prime agricole. Așa cum s-a subliniat în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c., țărănimea, mecanizatorii, inginerii și tehnicienii, organele și organizațiile de partid și de stat, răspunzînd chemării Comitetului Central al partidului și a guvernului, au desfășurat o muncă neobosită, pătrunsă de un înalt spirit patriotic, au asigurat efectuarea unui important volum de lucrări agricole pentru preîntîmpi- narea și înlăturarea efectelor dăunătoare determinate de secetă. Ca urmare a măsurilor luate, a muncii intense depuse, precum și a îmbunătățirii, în ultima perioadă, a umidității solului în cea mai mare parte a țării, starea de vegetație a culturilor s-a ameliorat. Recoltele obținute de multe întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole, situate chiar în mijlocul zonelor a- feotate mai mult de secetă, sînt edificatoare, demonstrînd superioritatea agriculturii noastre socialiste, importanta hotărîtoare pe care o au dezvoltarea bazei tehnico-maiteriale și aplicarea diferențiată a măsurilor agrotehnice în asigurarea unui nivel tot mai înalt al producției, agricole.Desigur, există și unități agricole

'în zilele de 11 și 12 iulie, la Comitetul Central al partidului a avut loc o consfătuire la care au luat parte secretarii cu problemele de propagandă ai comitetelor județene de partid și președinții comitetelor județene de cultură și artă.A fost analizată cu acest prilej activitatea desfășurată pentru aplicarea în viață a hotărîrilor Conferinței Naționale a P.C.R. în domeniile muncii ideologice, ale propagandei de partid, ale activității cultural-artistice.In cadrul consfătuirii au luat

Mari reclame — în. presă, la radio și în magazine — informează despre organizarea, între 8 iulie și 31 ' august, a „Tîrgului de vară*. Cum a fost concepută a- ceastă acțiune și care este scopul ei ? Răspunsurile la acesie între-

președintele Comitetului al Consiliului popular județean provizoriu Constanța, Petre Nicolae, primarul municipiului Constanța, și de alte oficialități locale.Un grup de pionieri au oferit flori reprezentanților poporului tunisian.Coloana oficială de mașini s-a îndreptat apoi spre reședința rezervată oaspeților în stațiunea Eforie Nord.Pe traseu, în timpul trecerii prin Constanța și pe străzile stațiunii Eforie Nord, numeroși locuitori și cetățeni aflați la odihnă au făcut oaspeților o caldă manifestare de prietenie.

cuvîntul tovarășii Paul Niculescu- Mizil, Virgil Trofin, Leonte Răutu, Mihai Gere și Manea Mănescu. Au fost subliniate cu acest prilej măsurile luate pentru continua dezvoltare a economiei, sarcinile actuale ale muncii de partid în domeniul ideologiei, propagandei de partid, al învățămîntului și activității culturale, al creației artistice și literare, al presei de partid. Totodată au fost subliniate măsurile care trebuie luate pentru continua perfecționare a activității comitetelor de cultură și artă județene.

o Repartizarea judi
cioasă a cadrelor medi
cale — problemâ-cheie 
a asistenței sanitare a 
populației ® Producă
torii de aluminiu adre
sează furnizorilor un 
apel la exigența ® Nou
tăți în informarea știin
țifică a cadrelor didac
tice ® Indiferența artis
tică față de public, un 
act moral reprobabil

Sîmbătă Consiliului convorbirile ședințele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba.La convorbiri au participat Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Bujor Almășan, ministrul minelor, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Nicolae Șipoș, ambasadorul României, în Republica Tunisiană, Andrei Vela, director general al Agenției Române de Presă — Agerpres, Ștefan Cleja, ambasador,- director în Ministerul Afacerilor Externe,

Dragi tovarăși,Cu prilejul terminării construcției și dării în funcțiune a liniei ferate Turnu Severin-Topleț — important obiectiv al șantierului sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier — am deosebita bucurie să vă adresez, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al guvernului și al meu personal, un fierbinte salut și cele mai calde felicitări.Noi dăm o înaltă apreciere muncii entuz.iaste și pline de abnegație cu care v-ați consacrat acestei construcții. înfăptuirea- cu o jumătate de an mai devreme a unei lucrări de asemenea proporții; soluțiile constructive date, unor probleme tehnice dintre cele mai complexe, -marele număr de viaducte și poduri ridicate — adevărate monumente de artă — ilustrează capacitatea creatoare, pasiunea și priceperea specialiștilor, a întregului dumneavoastră colectiv.Exprimîndu-ne încrederea că harnicii constructori de la Porțile de Fier vor duce pînă la capăt construirea acestui măreț obiectiv al electrificării și .industrializării României socialiste, vă urăm sănătate și fericire, noi succese în activitatea pusă în slujba înfăptuirii politicii partidului, înfloririi scumpei noastre patrii.

— Așa cum de altfel publicul poate constata, mărfurile desfăcute în cadrul „Tîrgului de vară" sînt articole de îmbrăcăminte șl încălțăminte în sortimente moderne, de bună calitate, care se bucură de a- preciere în rîndul cumpărătorilor, ca de altfel imensa majoritate a produselor realizate de industria noastră. Reducerea de prețuri se aplică unui amplu nomenclator de produse: confecții, țesături, tricotaje, încălțăminte, articole de plajă, de munte, în general de sport și voiaj, articole de galanterie și marochinărie. Mai precis, e vorba de rochii de vară din țesături de bumbac, in, cînepă, mătase, fire sintetice, bluze și fuste, cămăși bărbătești și pantaloni de vară, impermeabile, diverse tricotaje din bum-

Din partea tunisiană au luat parte Habib Bourguiba jr, secretar de stat pentru afacerile externe, Ahmed Noureddine, secretar de stat pentru lucrările publice și locuințe, Mansour Moalla, secretar de stat pentru comerț și industrie, Mahmoud Maamouri, ambasadorul Republicii Tunisiene în România, Habib Ben Ammar, președinte — director general al Oficiului pentru artizanat, Ferid Soudani, președinte — director general al Agenției de presă „Tunis-Afrique“, Ahmed Ghezal, șeful direcției „Europa" a Secretariatului de stat pentru afacerile externe.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, priete-

leri, la Porțile de Fier au bătut vestitorii primelor succese de anvergură. Constructorii de căi ferate de aici și delegați ai șantierelor din marea familie a creatorilor sistemului hidro-energetic și de navigație, cetățeni de pe plaiurile județului Mehedinți și alți invitați, în total peste 4 000 de oameni, au venit la festivitate. S-a marcat astfel, într-un scurt răgaz de șantier, terminarea construcției căii ferate Tr. Severin-Topleț, primul o- biectiv din cadrul complexului de. lucrări al sistemului hi- dro-eriergetic și de navigație de la Porțile de Fier. Succesul este cu atît mai remarcabil cu cît noul traseu de. cale ferată a fost realizat cu 6 luni mai devreme față de termenul stabilit.Orele 9 dimineața. In aplauzele participanților la miting, la tribuna oficială amenajată în stația C.F.R. Orșova, urcă tovarășii Florian Dănălache, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul căilor ferate, Emil Drăgănes- cu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.,C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Octavian Groza, ministrul energiei electrice, conducători ai organelor locale de partid și de stat. Unui număr de 103 muncitori, tehnicieni și ingineri le-au fost laminate ordine și medalii ale Republicii Socialiste România ; iar altoi* 67 de lucrători li s-a acordat insigna „pentru merit ceferist".Au luat cuvîntul Ionel Nan, director general al întreprinderii de construcții Porțile dă Fier, muncitorul Petre Chelcea, irig. Mihai Militarii, șef de șantier, ing. Ștefan Fințescu, directorul tehnic al grupului de șantiere al Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, Constantin

le de desfacere, unitățile suplimentare mobile — tonete, chioșcuri etc. — amplasate în locuri de intensă circulație, etalează bogăția sortimentelor, captează interesul cumpărătorilor.

sului omenirii — se spune în Declarație — pot șl trebuie să 
creeze In această parte a globu
lui pămîntesc un climat de des
tindere și înțelegere internațională 
care să permită folosirea deplină a 
resurselor materiale și spirituale ale 
fiecărui popor, ale fiecărei țări, po
trivit voinței șl hotărîrii sale". Declarația conține un bogat program de măsuri și propuneri de natură să ducă la realizarea destinderii și întărirea păcii în Europa, oferă o largă platformă de acțiune în vederea dezvoltării vieții internaționale pe continentul nostru în direcția păcii ; ea adresează o vibrantă chemare forțelor social-politice, partidelor și guvernelor europene care se situează pe această platformă, de a colabora pentru realizarea, prin eforturi comune, a dezideratului securității europene.

Dînd expresie preocupării constante 
a partidului și statului nostru pen
tru crearea în Europa a unui cli
mat de încredere și pace, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu declară: „Noi con
siderăm că sînt create condiții favo
rabile pentru ca în Europa să se a- 
jungă la soluții acceptabile pen
tru asigurarea securității tuturor 
popoarelor, pe baza respectului inde
pendenței și suveranității naționale a 
fiecărui stat, a fiecărei națiuni. Sîn- 
tem hotăriți să milităm neobosiți pen
tru a contribui Ia înfăptuirea secu
rității europene, deoarece 
răspunde intereselor vitale 
porului nostru, intereselor 
popoarelor europene, cauzei 
lumea întreagă".— Una din principalele îndatoriri ale comerțului—ne-a spus ds-a — este aceea de a sesiza cu operativitate cerințele consumatorilor, o- rientarea gusturilor, a- daptîndu-se lor cu mai multă elasticitate și intervenind prompt cu soluții adecvate, Printr-o asemenea viziune a fost abordată și organizarea recentă a „Tîrgului de vară", acțiune de larg interes comercial. Modalitatea este cunoscută și uzitată în practica comerțului mondial, răs- punzîndu-se astfel mai bine cerințelor tuturor categoriilor de cumpărători. Trăsătura definitorie a „Tîrgului de vară” o reprezintă punerea la dispoziția populației, în plin sezon călduros, a unor mărfuri de cerere curentă, la

Zilele acestea s-au împlinit doi ani de la Consfătuirea de la București a țărilor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia.După cum este știut, în abordarea realistă a problemei securității europene, în elaborarea căilor de soluționare a acesteia, această consfătuire a avut o importanță remarcabilă. Pornind de la marea răspundere ce revine în lumea contemporană statelor socialiste pentru pacea omenirii, Consfătuirea de la București a prilejuit o puternică manifestare a voinței și hotărîrii lor de a acționa, în spirit de înțelegere și unitate, pentru promovarea intereselor majore ale popoarelor, pentru zădărnicirea acțiunilor agresive ale cercurilor imperialiste, adversare ale destinderii, pentru soluționarea uneia din problemele acute ale'vieții internaționale — securitatea europeană. Declarația adoptată cu acest prilej — care a intrat în terminologia politică ca „planul de pace de la București pentru problemele europene" — s-a impus printr-o analiză profundă și lucidă' a schimbărilor intervenite în viața politică a Europei și a lumii. Analiza a învederat în mod pregnant nu numai necesitatea stringentă a înfăptuirii securității europene, dar și posibilitatea realistă de a atinge acest obiectiv. Aceasta decurge nemijlocit din existența și afirmarea cu tot mai multă vigoare a forțelor sociale progresiste, a tendințelor și curentelor care se pronunță pentru lichidarea reziduurilor „războiului rece", pentru depășirea divizării a- nacronice a . continentului european și intensificarea legăturilor de colaborare dintre toate statele, indiferent de orînduirea socială". „Popoarele Eu
ropei, care au adus și aduc o con
tribuție importantă la cauza progre-

bări ni le-a dat tov. ing. Gheorghe Cazan, adjunct al ministrului comerțului interior.

Așa cum s-a arătat, capacitatea agriculturii noastre de a face față unor condiții naturale grele se da- torește, în principal, dezvoltării bazei tehnico-materi,ale. Faptul că pe ogoarele patriei lucrează astăzi 93 000 tractoare, 61 000 semănători, 42 000 combine și alte utilaje constituie condiția primordială a efectuării la timp și de calitate a muncilor agricole. în același timp, au sporit substantial cantitățile de îngrășăminte chimice, folosindu-se pentru recolta acestui an peste 600 000 tone. Eforturile făcute de stat în decursul anilor pentru producerea și generalizarea semințelor de soiuri productive s-au soldat și ele cu bune rezultate. Circa 80 la sută din suprafața cultivată cu grîu în acest-an a fost însămînțată cu soiuri intensive, capabile să asigure recolte sporite chiar ți în condiții mai vitrege. S-au extins și continuă să se extindă suprafețele amenajate în vederea irigațiilor. Este cunoscută



PAGINA 2 SCINTEIA — duminică 14 iulie 1968

Simbioza
dintre artist

BAZE TURISTICE
PENTRU ELEVI

REPARTIZAREA JUDICIOASĂ

A CADRELOR MEDICALE

Este știut. Circulația auto în 
timpul nopții presupune respecta
rea strictă a normelor privind re
glarea și folosirea corectă a faru
rilor. Organele miliției au efec
tuat recent un control și au con
statat că mai mult de jumătate 
din conducătorii auto aveau fa
rurile nereglate sau reglate inco
rect. Dăm cîteva exemple: auto
turismul cu nr. 2-B-8685 aparți- 
nînd Inspectoratului Silvic Ialo
mița (șofer Ștefan Constantin), 
autovehiculele cu nr. 32-B-7043 
și 31-B-6163 de la l.U.T. Ale
xandria și 4-B-3319 (șofer Stelian 
Negulescu) de la C.L.F. Urziceni. 
Și doar toți conducătorii auto știu 
ce obligații le revin ca să nu ni
merească cu mașinile cum a ni
merit Ieremia cu oiștea. Amintim 
că și unitățile ce dețin autovehi- 
cole au obligația de a suprave
ghea respectarea regulilor de cir
culație pe drumurile publice. 
Pentru a evita surprizele neplă
cute.

„Asul roșu“ 
a văzut
ziegruOrganele de miliție au arestat I pe un anume Cornel Adrian I Popa, originar din București, con- • damnat de trei ori pentru furt. I După eliberarea din detențiune, I într-un timp foarte scurt a comis • 80 de furturi în orașele Brașov, I Sibiu, Tg. Mureș, Cluj, Arad, Ti- I ,mișoara, Suceava, Ploiești etc. Ac- • ționa sub numele de Nicolae Mi- I halca. Păgubașilor le lăsa de fie- | care dată un bilețel (cu litere de- • cupate) în care .scria „numărul" I loviturii, mulțumirile lui și se I iscălea : „Asul roșu". La arestare, ■ asupra lui s-au găsit 21 buletine i de identitate, mai multe diplome I de absolvire a unor școli profe- • sionale și peste 120 de chei. A I 121-a, cea de la noul domiciliu. I nu va sta însă în buzunarul lui. •
Nu audPe cîteva străzi din apropie- ' rea Uzinei metalurgice Grivița I locuitorii au ajuns la capătul I răbdărilor In incinta uzinei 1 funcționează zilnic între orele i 6.30—21 un foarfece de tăiat bare I metalice care face un zgomot de | ti-e mai mare dragul. Locuitorii străzilor din jur au cerut în re- j petate rînduri conducerii uzinei | să găsească o soluție pentru reducerea zgomotului. Discuția a I ajuns la Ministerul Metalurgiei. I Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii. S-au făcut cercetări, cal- I cule, proiecte și... s-a ajuns la o | soluție. Peste un an și ceva totul se va remedia. Dacă s-ar putea I și mai repede ? Nu se știe. Zgo- | moțul face ca protestele cetățenilor să nu fie auzite. Poate și j pentru că tovarășii din colecti- j vul de conducere locuiesc în alte cartiere.
Bolnavul 
închipuit I

și meșteșugar

In orașele Bacău și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au fost deschi
se trei centre turistice specia
le destinate elevilor care vor 
vizita Valea Bistriței și a Tro- 
tușului. Noile centre au o 
pacitate de cazare de 
locuri, fiind dotate cu 
confortul necesar micilor
cursioniști. In timpul vacan
ței de vară, 
din cele două orașe vor găzdui 
peste 25 000 de elevi din toate 
colțurile țărji.

ca- 
400 
tot 
ex-

Șofer la autobaza abatorului | din Capitală, Mihai Han a obți- I nut un certificat medical de 17 i zile. Atîta doar că în loc să se I tămăduiască acasă sau într-o sta- * țiune pe undeva, „bietul bolnav" I a început să-și ajute un prieten I la o tarabă cu mititei și vin în piața Bucureștii Noi. Se pare că-i I făcea bine mirosul apetisant ăl I mititeilor. Cei de la garaj îi corn- i pletau în acest timp foi de par- | curs ca și cînd ar fi muncit nor- I mal. Așa se făcea că un om poate i fi în trei locuri în același timp : ] bolnav acasă, la piață și la autobază. Presupunem că cineva tre- I buie să justifice drumurile din j foile de parcurs. Dar nu în kilometri de... mititei 1
Telefonați »

Am fost rugați să nu dăm nu
me. O cetățeană onestă din Ca
pitală ne-a anunțat să dintr-un 
camion cu mobilă a căzut o so
mieră. A găsit-o și acum ar vrea 
să o restituie păgubașului. De 
bucurie că a cumpărat mobilă 
nouă proprietarul n-a fost atent 
la transport. Poate nici n-a avut 
pe ce dormi azi noapte. Acum 
poate fi liniștit. Dacă telefonează 
la 21.44.83 poate intra în pose- 
sesia accesoriului pierdut. Bineîn
țeles va fi sfătuit să fie mai atent 
altădată. Credem că e util să-și 
însușească recomandarea.

Rubrică redactată de i 
Stefan ZIDARITA 
Gheorghe POPESCU

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Continuitatea nealterafă a arfei popu
lare este semnul tinerejei acestei arte 
milenare. Cei ce consideră inevitabilă 
pieirea ariei noastre populare și artiza
natului datorită apanjiei unor alterări 
locale sau dezvoltării industriei se în- 
șală 1 Transformările nu sînt sinonime 
nici cu alterarea, nici cu înlocuirea, 
căci în materie de artă populară sensul 
spiritual al lucrărilor păstrează echili
brul și logica existenfei sale.

Arta populară reprezintă fructul unei 
seminje ce poartă în ea trăsăturile spi
rituale ale esenței geniului uman ce sa 
transmite o dată cu viata. Nu este obli
gatoriu ca prin schimbarea condițiilor 
materiale să apară modificări radicale în 
natura necesităților spirituala. Transfor
marea țăranului în orășean poate trans
forma arta naivă populară într-o arfă 
populară cultă, dar materializarea nece
sității spirituale prin obiecte de artă 
rămîne și se transmite o dată cu viața.

A susține că arta populară trebuie 
continuată și apărată nu înseamnă deci 
a forfa tinerea în loc a evoluției firești 
a țăranului creator. Atîta vreme cît 
avem artiști creatori populari țărani, 
fără îndoială că problemele nealterării 
spiritului autentic al acestor produse se 
impun, dar continuitatea acestor înde
letniciri și respectul valorilor trecutu
lui trebuie să aparțină pe viitor școlii 
speciale și culturii generale.

Avem în întreaga (ară un număr încă 
imens de creatori populari autentici, 
majoritatea vîrstnici. Cea mai bună școa
lă pentru viitorii meșteri s-au dovedit a 
fi mai întîi părinții, dar ea poate fi chiar 
și un atelier colectiv în cadrul casei de 
creație populară. Mai totdeauna meș
terii populari exercită olăria, (esutul, 
cusutul, crestăturile în lemn sau cele
lalte îndeletniciri. In programul unei 
activităfi complexe, intr-un spațiu de 
timp prielnic pentru acea ocupație a- 
leasă, nealterarea coincide și cu păs
trarea acestui program asemănător fe
nomenelor naturii. Alterarea ce se con
stată în special în domeniul ceramicii 
din comuna Corund și altele ce au 
adoptat acel microb al decorării cera
micii la rece cu duco se datorează îna
inte de toate abandonării acestor pro
grame tradifionale în care ocupația de 
artă nu reprezintă factorul de bază a! 
existenfei. In comuna Corund și altele, 
agricultorul creator, ciobanul creator, 
ele., s-au transformat în creatori comer- 
cianfi ce caută să realizeze ușor ceea 
ce trebuie să se vîndă ieftin.

Acest principiu — repede, ușor, mult 
și ieftin — este una din cauzele prostu
lui gust. Bucuria de a lucra s-a transfor
mat în consfrîngerea liber consimțită 
de a cîștiga.

Se impune a se insista din nou asu
pra noțiunilor elementare, a nofiunii de 
valoare, a ceea ce înseamnă de fapt 
artizanat I Din capul locului artizanat 
înseamnă obiect de artă reprodus de 
meșteșugari de artă după modelul unui 
artist creator. Acești doi termeni crea- 
tor-arfist și arfizan-meșteșugar de artă 
trebuie să fie complimentări și la fel 
de valoroși. Pentru artist noțiunea de 
artizan trebuie să fie idealul său, pen
tru că numai stăpînirea meșteșugului îi 
poate înlesni exprimarea materială a 
creafiei sale, în timp ce pentru artizan 
meșteșugul trebuie să fie atît de per
fect încîl să poată să vadă dincolo de 
el gîndul și întregul limbaj al creato
rului.

Frumusețea artei populare constă toc
mai în această unire dintre creator și 
meșteșugar și alterarea se produce, ca 
de altfel în toate domeniile creației 
plastice, atunci cînd una sau amîndouă

l

aceste însușiri slăbesc. Spre deosebire 
de arta cultă, în arta populară limbajul 
a ceea ce reprezintă creația este trans
mis în germene din tată în fiu, asemenea 
caracterelor biologice, în timp ce meș
teșugul pentru care este apt din instinct 
se dobîndește printr-o credință în mă
iestrie dezvoltată în cadrul familial prin 
acel program obișnuit în casa creatoru
lui popular, astfel că pentru artistul 
popular o dată cu maturitatea, legătura 
dintre creator și meșteșugar reprezintă 
o unitate.

In timp ce la creatorul popular unita
tea dintre meșteșug și creație pornește 
chiar din embrion, din instinct, această 
unitate se realizează greu cînd este 
vorba de creajia cultă deoarece- selec
ția nu o mai face natura, ci școala, 
timpul, societatea.

Atît în creația populară cîf și in cea 
cultă alterarea valorii se produce atunci 
cînd creatorul meșteșugar este înlocuit 
de unul improvizat, fie sub aspectul 
concepției, fie sub acela al meșteșugu
lui.

Societatea demonstrează prin co- 
• merful cu artă și artizanat o mare cerere 
de astfel de obiecte. Școala creează ca
dre de specialiști pentru nevoile socie
tății, timpul discerne valorile ce repre
zintă societatea și creatorii săi. Astăzi 
atît arta populară cît și arta și artizana
tul cult, prin inevitabila lor transfor
mare, exprimă nu numai o necesitate 
de ordin intim sau spiritual, ci însăși 
aspirația spre cultură a unei epoci. 
Filtrul timpurilor pe care le trăim este 
(și se va impune din ce în ce mai mult) 
de natură intelectuală Obiectul, fie in
dustrial sau artizanal, trebuie să cu
prindă și să dezvăluie clar rafinamentul 
și calitatea de concepție și meșteșug a 
realizatorului, creator și artizan în ace
lași timp

Este momentul bilanțurilor calitative 
și al evidentei certe a specialiștilor. In
dustria s-a dezvoltat sub aspectul capa
cității de producție, dar este descoperi
tă sub acela al creatorilor specializați 
pentru a produce obiecte în serie, 
funcționale, și în același timp sensibile 
și omenești sub raport estetic. Descon- 
siderînd obiectul artizanal și valoarea 
profund omenească a lucrului sensibil 
manual, industria este deseori pe 
punctul de a produce lucruri utile, dar 
lips'le de frumusețe. In toate bunurile 
ce se produc pentru utilitate și agre
ment casnic, creatorul industrial va tre
bui cred să se apropie, cu cultură și 
sensibilitate, de valoarea esenfial uma
nă a artizanatului. In același timp, pen
tru a răspunde nevoilor mari de diver
sitate în gust, va trebui să reabilităm 
adevăratul artizanat bazat pe cultură și 
meșteșug și concepție originală. Fără 
Îndoială că fa|ă de marile solicitări nu 
este posibil ca to}> creatorii să și pro
ducă obiecte de artizanat, dar este obli
gatoriu ca artizanul meșteșugar care re
produce creația altcuiva să multiplice 
exclusiv adevăratele creafii, concepute 
cu posibilitatea de a ti multiplicate, ale 
artiștilor autentici.

Sprijinirea creajiei este la fel de im
portantă ca și cea a meșteșugului. Dis
pariția meșteșugului coincide cu lipsa ■ 
de interes a 
de artizanat 
direcție trebui 
rea celeilalte, 
nul, nici mărgelele nu trebuie să fie pro
dusul unei strădanii izolate, ci colec
tive, pentru a restabili prestigiul ca sa 
cuvine artizanatului autentic.

bazele turistice

(Agerpres)

21 iulie 1968

Concurs
excepțional

„Pronoexpres"

La concursul excepțional „Pronoexpres* din 21 iulie 1968 se atribuie autoturisme „Fiat'-1800, „Varazawa*. „Renault* Major-10, „Skoda’-lOOO MB in număr nelimitat.Se mai atribuie zece autoturisme prin tragere la sorți, din care 2 „Volga*, 2 „Mosk- vici 408* cu 4 faruri șl radio, 6 „Skoda* 1000 MB.De asemenea, se pot cîștiga 50 de excursii în Ungaria și Cehoslovacia de aproximativ 15 zile cu autocarul, precum și numeroase premii de valoare variabilă Și tixâ In bani.Cu 30 lei puteți participa la toate cele 10 extrageri. în total se extrag 90 de numere.Stmbătă 20 iulie este ultima zi pentru procurarea biletelor.

(Urmare din pag. I)bac și fire sintetice, țesături din bumbac, din mătase, poșete, sacoșe și genți de voiaj pălării de pai și tip pai, pantofi și sandale din textin, plastin, pinză sau alte materiale. Pulsul viu, amploarea desfacerilor sînt influențate activ și de faptul că este vorba de articole noi, proaspete, din producția curentă de pînă la data de 30 iunie Lucrul a devenit posibil prin anularea condiției potrivit căreia, anterior, nu se puteau reduce prețurile decît la mărfuri căror fabricație cel puțin un an.Ar mai fi de nat că lărgirea’ țiilor și răspunderilor organelor comerciale teritoriale, inițiativa în valorificarea resurselor locale are cîmp larg de manifestare în cadrul „Tîrgului de vară" Mă- rindu-se considerabil nomenclatorul mărfurilor, a căror reducere de prețuri se poate aplica în cadrul „Tîrgului vară", organizațiile comerciale locale sînt în măsură să stabilească, ootrivit Condițiilor concrete din fiecare județ, care sortimente se pot vinde în cadrul tîrgului. Ca atare, sînt incluse în reducere o serie întrea-

de la a trecusemențio- atribu-

artiștilor pentru obiectele 
și sprijinul într-o anumită 
lie echilibrat de încuraja- 

Nici pantoful, nici scau-

Patriciu MATEESCU

de produse specific locale, organele comerciale puțind să răspundă astfel mai bine cerințelor publicului cumpărător. Interesant este și ' caracterul dinamic al tîrgului Sortimentele care intră în reducere pînă la 31 august nu sînt aceleași, la un mo-

problemă-cheie a asistenței 
sanitare a populației

Revista „Sant6 du monde" arăta, într-un articol recent, că în țările dezvoltate, unui medic îi revin, în medie, cam o mie de locuitori. După ultimele statistici, populația țării noastre dispune de o rețea sanitară deservită de circa 30 000 de medici. A- ceasta înseamnă că la noi revin u- nui medic 586 de locuitori. Este o cifră optimă, la care s-a ajuns datorită eforturilor pe care statul nostru le-a făcut pentru pregătirea cadrelor medicale. In fiecare an, circa 1 500 de absolvenți ai institutelor de învățămînt superior medical 5Înt repartizați în rețeaua sanitară. Se poate afirma deci că există condiții pentru o bună acoperire teritorială, pentru ca medicul să fie cît mai a- proape de pacient atunci cînd acesta are nevoie de sfatul și de cunoștințele lui.Dar această cifră statistică medie, rezultat, cum spuneam, al unor eforturi deosebite, nu-și găsește o egală confirmare în toate județele, orașele și comunele țării, între care există diferențe considerabile. într-o vizită făcută recent în județele Bacău și Neamț, am constatat că există numeroase posturi vacante, mai ales în circumscripții. La Bacău, ne spune tovarășul Valentin Zarea, inspector în direcția sanitară județeană, acoperirea circumscripțiilor urbane și a posturilor de medici de întreprindere constituie încă o problemă. în prezent, două circumscripții din trei, cîte sînt în Comănești, nu au medic nici pentru adulți, nici pentru copii.; la Moi- nești, din 4 posturi de medici pentru adulți este ocupat doar unul ; în orașul Gh. Gheorghiu-Dej, din 5 circumscripții 3 sînt vacante, iar la Buhuși, în nici una din circumscripții nu există medic de medicină generală. In județul Neamț, în ciuda tuturor eforturilor depuse cu prilejul delimitării comunelor, au rămas totuși. 5 comune neacoperite, dintre care una — Dulcești — numără 6 800 de locuitori. în mod logic se naște întrebarea : de ce medicul nu se află întotdeauna la îndemîna pacientului, atîta vreme cît rețeaua sanitară în an

samblu dispune de un număr optim de cadre medicale ?„Principala cauză a absenței îndelungate a medicului din unele circumscripții rurale și urbane, precum și din unele cabinete de specialitate constă, fără îndoială, în repartizarea defectuoasă a cadrelor medicale, în primul rînd pe județe, este de părere tovarășul Constantin Caranfil, director adjunct al direcției sanitare a județului Neamț. Următoarea comparație — ne-a spus dînsul — cred că este concludentă. Județul Bihor are cu circa 100 000 de locuitori mai mult decît județul Neamț. Totuși, a- ceastă diferență nu justifică deosebirile flagrante în ce privește numărul medicilor din unitățile sanitare: în județul Bihor sînt -786 medici, în timp ce la noi numai 408 medici'; în Bihor revine un medic la 749 de locuitori, în timp ce la noi media se ridică la 1 169 locuitori. Situația e și mai inexplicabilă în ce privește a- sistența medicală a copilului".Exemplul nu este unic. De pildă. Județul Bacău dispune de 597 medici — un medic la 1 020 de locuitori — în vreme ce județul Brașov, la o populație mai mică cu peste 150 000 locuitori, are 921 de medici, revenind, deci, un medic la 490 locuitori.Ne-am interesat care este cauza a- cestor inegalități. Aflăm, cu destulă surprindere, că principalul criteriu de repartizare a medicilor pe diferitele unități teritoriale nu este densitatea populației, ci numărul paturilor din unitățile sanitare de pe teritoriul județului respectiv. Chiar de la început, județele mai puțin înzestrate din acest punct de vedere sînt defavorizate, în timp ce în centrele u- niversitare, mai ales, se îngrămădesc mai mulți medici decît este nevoie. De aceea, ni se pare foarte judicioasă propunerea pe care au făcut-o mai multe cadre de conducere din direcțiile sanitare județene ca principalul criteriu de repartizare a medicilor pe județe să fie numărul de locuitori, ținînd, bineînțeles, seama de amploarea rețelei de spitale, policlinici, unități sanitare. Pe de altă parte,

în labirintul de ape al Deltei Dunării ești împresurat de priveliști unice

La Cîmpeni

SE AMENAJEAZA

arată activitatea primei 
săptărnini ?— Este de la sine înțeles că efectele accelerării și sporirii volumului mărfurilor desfăcute la prețuri reduse se afirmă atît pe planul intereselor imediate și de perspectivă ale populației, cit și ale comer-

„Tîrgului de vară", re- prezentînd echivalentul mai multor zeci de milioane de răm deci premise realizarea eficiențeirențial este ca, în continuare. activitatea din toate compartimentele

lei. Conside- că sînt create certe pentru integrală a scontate. E-

Organizarea
„Tîrgului de vară

de
ment ele puținddiferi de la un județ la altul, în funcție de zone geografice și climaterice. O eșalonare va comerțului să— și în cadrul acestei adțiuni — o mai strîn- să concordanță cu cerințele pieței.

condițiile asemenea permite realizeze
— Sint urmărite re

zultatele acțiunii ? Ce

țului De aceea, rezultatele sint urmărite îndeaproape, deocamdată orintr-un lot selectiv de magazine, avînd o pondere de 57 la sută planul pe țară al merțultii cu încălțăminte Acestea dovedesc de pe acum eficiența acțiunii i circa 40 la sută din totalul vînzărilor ultimelor zile la mărfurile de sezon s-au realizat în cadrul

în co- textile-

comerciale, care concură la acțiunea de reducere pornească angrenării în circuitul economic a tuturor surselor existente în nitățile comerciale, ceasta impune ca, toate cazurile, să țină seama în cel i înalt grad de particularitățile locale. Organele comerciale din Județe, care au dovedit discer-

se pune cu aceeași acuitate și înlăturarea neajunsurilor existente în amplasarea unităților sanitare, în utilizarea mai bună a fondurilor destinate dezvoltării bazei materiale, a ocrotirii sănătății.Interesantă este și opinia tovarășului dr. Stelian Popa, medic primar la maternitatea din Bacău. „Dacă asistența medicală a populației suferă — ne spunea dînsul — cred că aceasta se datorește și faptului că o proporție însemnată de medici nu practică medicina, fiind ocupați în sectorul administrativ. E drept, reorganizarea teritorială a eliberat o serie de cadre medicale din astfel de funcții. Totuși, mai sînt destui medici scoși din circuitul practicii. Sute de medici sînt încadrați în inspecția de stat și nu sînt convins că prezența lor acolo este atît de necesară ca în rețea. D.e asemenea, cred că însuși Ministerul Sănătății ar putea elibera o parte din cadrele medicale de prin diferitele direcții care, așa cum sînt organizate în momentul de față, nu răspund cu promptitudine unor situații operative, iar activitatea lor de îndrumare și control nu se prea face simțită în unitățile sanitare. Iată doar cîteva din „rezerve".în continuare, mulți dintre interlocutorii noștri remarcau că există o mare disproporție intre numărul medicilor care lucrează în clinici și spitale și 'acela al medicilor din asistența ambulatorie — policlinici, circumscripții. Iată și un exemplu în a- cest sens, acoperirea cu medici specialiști a posturilor din județul Neamț: boli interne — 95 la sută acoperit în unitățile cu paturi și doar 50 la sută în policlinici ; pediatrie — 95 la sută în spitale și 50 la sută în policlinici etc. Decalajul se menține la toate specialitățile. în realitate, a- ceste procente se traduc astfel : în timp ce dispensare sătești stau perioade lungi închise, iar unele cabinete da prin policlinici sînt inaccesibile din cauza aglomerației, în u- nele spitale există mai mulți medici decît este nevoie. „Spitalele clinici, ne spunea un medic din Piatra Neamț, sînt supraaglomerate cu cadre. Iar dacă s-ar verifica contribuția științifică a fiecăruia dintre medicii care pretind că se ocupă cu cercetarea, s-ar constata că nu toți au o participare măcar modestă la îmbogățirea științei medicale". De aceea, ni se pare potrivită propunerea tov. Nicolae Pav- lidis, medic primar din Piatra Neamț, de a se revizui normativele la unitățile cu paturi, avîndu-se în vedere și acoperirea nevoilor policlinicilor. Ar trebui adăugate cîteva cuvinte și despre faptul că, deși se cunoaște numărul mare de solicitanți la cabinetele medicilor specialiști din policlinici, se continuă practica scoaterii lor din cabinete pentru diferite comisii. Aceasta în ciuda unui ordin al ministrului sănătății, care o interzice.Prima și cea mai importantă verigă din lanțul asistenței medicale este circumscripția — „linia întîi" în lupta împotriva tuturor bolilor. Medicul de circumscripție este acela care se străduiește să prevină bolile și tot el acordă primele îngrijiri în caz de nevoie. Așa cum remarca și tovarășul Constantin Caranfil, s-a a- cordat multă atenție construirii și u- tilării de spitale și policlinici noi, s-au creat unități model. „Toată a- ceastă strădanie poate să fie zădărnicită însă — ne-a spus el — dacă se neglijează „prima linie" — circumscripțiile. Cred, de asemenea, că trebuie reconsiderat și locul „generalis- tului" — al medicului de medicină generală — în ierarhia acestei profesii. Specialistului i s-a creat un fel de aureolă, cultivîndu-se, în același timp, părerea că „generalistul", deoarece trebuie să știe de toate, nu este tot atît de' pregătit. Așa se explică, între altele, fuga celor din circumscripții, unde este atîta nevoie de ei, spre specializare. Nu trebuie ignorat nici faptul că, în prezent, medicul specialist (pe lîngă aureolă) este și mai bine retribuit decît cel de medicină generală".într-adevăr aceasta pare să fie una din principalele cauze ale faptului că avem numai 6 806 medici „generaliști", pe cînd specialiști sînt 15 636. După opinia multor cadre de conducere din direcțiile sanitare județene, specializarea s-a făcut excesiv. în timp ce în majoritatea țărilor sînt cunoscute 20—25 de specialități, la noi . sînt în jur de 50.Desigur, sînt multe de spus în a- ceastă privință, repartizarea judicioasă a cadrelor medicale fiind o pro- blemă-cheie a asistenței sanitare a populației. Un lucru însă a reieșit foarte clar în cursul anchetei noastre și anume că există numeroase mijloace și căi nefolosite încă pentru perfecționarea sistemului de repartizare a medicilor în rețeaua sanitară. De aceea, credem că o sarcină de căpetenie a Ministerului Sănătății și a consiliilor populare județene este a- ceea de a asigura o mai judicioasă distribuire și folosire a cadrelor medicale.

nămînt în stabilirea diferențiată a mărfurilor supuse reducerii de prețuri în funcție de zonele geografice, ca și în precizarea limitelor calendaristice etc., sînt chemate să acționeze și de aici înainte cu spirit gospodăresc și maximă responsabilitate.Desfășurînd o muncă operativă, esențialmen- te comercială, aducînd mărfurile la dispoziția cumpărătorilor, „Tîrgul de vară" va înregistra, neîndoielnic, ritmuri amplificate cu cît ingeniozitatea, fantezia, buna' organizare se vor afirma mai larg. Mai mult ca oricînd se simte nevoia ca întregul a- parat comercial și cu precădere merceologii, merceologii voiajori să controleze sistematic modul de aprovizionare a magazinelor, să ia măsuri diferențiate, în funcție de situații, pentru completarea golurilor constatate. Cum am mai amintit, rezultatele de pînă acum ilustrează în mod evident faptul că „Tîrgul de vară" reprezintă o etapă de impulsionare și stimulare a activității comerciale, imprimîndu-i mobilitate și operativitate — condiții de bază pen- îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației.

UN MUZEU ISTORIC
Șl ETNOGRAFIC

a prețurilor, să de la ideeare- i u-A- în se mai

La Cîmpeni se amenajează un muzeu istoric și etnografic. O clădire care a constituit a- cum 120 de ani cartierul general al lui Avram Iancu va deveni sediul viitorului muzeu. Au fost achiziționate și colecționate, de la diferiți cetățeni, obiecte și documente valoroase care au aparținut foștilor colaboratori apropiați ai lui Avram Iancu. Vor fi expuse, între altele, o hartă și un ghid indicînd desfășurarea luptelor populare șl revoluționare înainte și după 1848 care au avut loc în Munții Apuseni. Un sigiliu al lui Mihai An- drica, fost prefect al lui A- vram Iancu, portrete, documente și diferite obiecte vor întregi patrimoniul viitorului muzeu din Țara Moților.(Agerpres)
Rodica ȘERBAN
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RODUCĂTORII Complexe
moderne pentru
creșterea
animalelor

APEL LA EXIGENȚĂLa sfîrșitul lunii iunie, colectivul Uzinei de aluminiu din Slatina a sărbătorit trei ani de la elaborarea primei șarje de metal alb. Evenimentul a coincis cu încheierea primului semestru din acest an, cînd s-au produs peste prevederile planului circa 4 700 tone aluminiu primar. Totuși, nu s-au realizat, în perioada amintită, doi indicatori proiectați și anume consumul specific de anozi și prețul de cost, ambii extrem de importanți, mai ales ultimul — care sintetizează toate celelalte elemen- In aceste depășiri, ponde- o aute. cauzelerea principalădatorate unora din furnizorii de materii prime.cu întreaga responsabilitate și, prin intermediul „Scînteii", facem un apel ca întreprinderile respective să-și facă datoria. Mai precis, ne adresăm uzinei „Victoria" Călan, Rafinăriei din orașul
Afirm aceasta

X zorii cocsului și smoalei. Nu solicităm decît ca cocsul și smoala să ne fie livrate la caracteristicile avizate, caracteristici fizico-chi- mice cunoscute, care asigură un consum specific minim de anozi, un preț de cost cît mai mic cu putință. ,Cercetările și studiile efectuate în uzină cu anozi fabricați în întreprinderile Companiei Pechine, precum și pe anozi fabricați din materii prime românești în întreprinderile companiei amintite au arătat că consumul specific de a- nozi din materie primă de proveniență indigenă este mai mare cu circa 15—16 kg — tona aluminiu decît cel realizat în alte țări. In fond, ce caracteristici trebuie să îndeplinească cocsul livrat de u- zina „Victoria" Călan și Rafinăria din orașul Gh. Gheorghiu-Dej și smoala furnizată de CombinatulGh. Gheorghiu-Dej și Combinatului siderurgic Hunedoara, furni- siderurgic Hunedoara ? La cocsul de petrol calcinat :
Caracteristica Cerută de U.A.S. Obținută de la Rafinărie Obținută de la Călanvolatile °/o 0,4 0,8 0,8cenușă °/o 0,8 1,0 1,3-umiditate % 0,2 0,5 5corozitate mg Hg/g 100 67 75abrazivitate medie medie maximă

La smoală, caracteristicile sînt :Caracteristica Cerută de U.A.Ș. Obținută de ' la C.S.H.punct de înmuiere °C 80 ± 2 77 + 83cenușă ■ . ’/o 0,3 0,4umiditate °+ 0,2 f 2 + 4,5

dii și experimentări care vizează ridicarea calității anozilor prin mărirea conținutului de smoală. De asemenea, s-a modificat și forma anozilor. Aceste realizări au asigurat îmbunătățirea comportării anozilor în cuvele de electroliză și au creat condiții, la experimentare, pentru prelungirea ciclului de folosire a acestora cu o zi, de la 27 la 28 zile. Rezultatele acestea, desigur, nu ne mulțumesc și tocmai de aceea facem apel la întreprinderile amintite pentru a ne livra cocs și smoală de calitate corespunzătoare. Menținînd constantă calitatea anozilor, spre sfîrșitul trimestrului III 1968 se va putea trece la noul ciclu de schimbare a anozilor în două hale de electroliză. Aceasta va avea rezultat o scădere cu circa 18 kg a consu- . mului specific de anozi pe tona de aluminiu electrolitic. In scopul mai bunei fixe, precum și a forței de muncă, s-a început montarea cuve în seriile de electroliză existente. Aceste extinderi se vor materializa într-un spor de circa 2 000 tone aluminiu anual pe fiecare hală. Iar, prin utilizarea mai judicioasă a stației de redresare a curentului electric și a capacității turnătoriei, productivitatea muncii va crește cu 8 la sută.Colectivul uzinei noastre decis să ridice prestigiul producției de aluminiu la cel mai înalt nivel. Furnizorii amintiți sînt ei deciși să ne sprijine, să-și conjuge eforturile pentru ca „Alro" — nobilul metal alb — să „strălucească" nu numai cantitativ, dar și în domeniul eficienței economice maxime?

folosiri a mijloacelorunor noi

BACAU (coresp. „Scînteii"). — O mare parte din investițiile pe care unitățile trustului zonal I.A.S. Bacău le fac în acest an sînt destinate construirii unor complexe moderne de creștere și îngrășare a animalelor. La Rădăuți se află în construcție un complex de îngrășare a tineretului taurin cu o capacitate de 4 000 capete. O parte din cele 14 grajduri se află. în stadiu de finisaj. Complexul va intra în funcțiune la sfîrșitul trimestrului III. Lucrări asemănătoare se fac și la I.A.S. Răcăciuni. Prin construirea celor 12 grajduri pentru maternitate și crescătorie se va închide circuitul de producție al complexului porcin, intrat în funcțiune cu cîțiva ani în urmă. O dată cu terminarea acestor lucrări, capacitatea complexului se va dubla. Un alt mare complex pentru creșterea și îngrășarea a peste 100 000 porci se va construi în curînd la Verești. Acesta va fi cu instalații moderne, vor permite obținerea înalte productivități. De se vor livra anual circa tone carne de porc.

Fabrica de platforme auto, unul dintre obiectivele industriale aflate în construcție șov, are ca termen nere în funcțiune trul IV 1968. După erea ing. Dumitru șeful lotului de construcții al Trustului nr. 5 Brașov, rezultatele obținute pînă a- cum oferă garanția fermă că această nouă unitate industrială va intra în funcțiune la termenul prin planul de stat.— Nu stăm prost — ne asigură șeful mulțumiți de felul se desfășoară lucră-

importante la Bra- de pu- trimes- apreci- Coman,

stabilitdeloo lotului.
datele prezentate, că pînă la sfîrșitul

Sîntem în care rile.Din rezultălunii iunie s-a realizat, la construcții-montaj, mai mult din planul pentru în- cepedemerge bine.
te face șantie- platfor- cît se Lucru-

dotat care unei aici12 000

de 50 la sută valoric prevăzut tregul an. Ceea să crezi că rul fabricii mc totul poate derile iau însă o altă întorsătură de îndată ce stai de vorbă cu reprezentanți ai beneficiarului sau ai unităților care execută montajul și instalațiile. Constați, nu fără surprindere, că pe șantier situația nu este nicidecum atît de roză cum o prezintă constructorul și că, dimpotrivă, intrarea în funcțiune la termen a acestei noi unități industriale se află sub semnul incertitudinii.— Sub raport valoric —• ne spune tov. Vitali Dnes- treanschi, diriginte coordonator din partea beneficiarului — planul la zi este într-adevăr depășit. Din

punct de ved lucrările sînt rămase urmă. Ne îngrijorează, în special, două din cele trei poziții mai importante — și anume : uscătoriile și cen-
lunct de vedere fizic, însă, în • •derare sînt valorile. Această mentalitate a dus la începerea și executarea cu prioritate a lucrărilor cu valoare ridicată".Faptele atestă că șeful lo
Șantierul Fabricii de platforme
auto din Brașov *

îndeplinirea
planului
valoric
nu exprima 
situația reală

<3

■I

Am înfățișat aceste comparații, chiar dacă sînt „tehniciste", pentru a arăta că pretențiile uzinei nu sînt deloc exagerate. De altfel, asupra acestor probleme s-a mai discutat și în alte ziare. Fiind așa de presante unele din ele se pare că pu fost urnite din punctul mort. In urma cererii insistente a uzinei și a Ministerului Industriei Chimice s-au făcut o serie de experimentări de granulare uscată a smoalei în cadrul Ministerului Industriei Metalurgice, continuate cu fabricarea unor loturi de încercare la noi în întreprindere. Rezultatele sînt însă contradictorii : smoala granulată uscat, deși permite obținerea unor anozi mai buni, totuși din cauza unui conținut ridicat de material foarte fin, provoacă pierderi în instalațiile noastre, care au fost proiectate pentru o granulație mai mare. De aceea, considerăm că cercetările efectuate vor trebui intensificate de întreprinderile metalurgice. Tot așa, am primit de la uzina „Victoria" Călan un lot de cocs degazat cu abrazivitate mai mică. Sperăm însă că încercările și experimentările vor duce la îmbunătățirea tuturor caracteristicilor cocsului și smoalei solicitate de noi și, în plus, că se va trece cît mai repede la producția pe scară industrială.Formulînd aceste cerințe la a- dresa furnizorilor, precizez că nici colectivul uzinei noastre nu a încetat activitatea pentru îmbunătățirea indicatorilor tehnico-econo- mici. întrucît, cele mai dificile probleme de perfecționare a tehnologiei și de reducere a consumurilor specifice s-au pus în secția de electroliză, tocmai aici s-a intervenit cu măsuri. Inginerii de schimb, care se suprapuneau de multe ori cu maiștrii, au fost grupați într-un colectiv dirijat de către serviciul tehnic. Ei au primit sarcina să conducă efectiv și să răspundă de mersul procesului tehnologic la 28 cuve de electroliză, în condițiile experimentării unor soluții noi. Așa s-a ajuns la introducerea unui nou grafic de „plonjare" și alimentare a cuvelor de electroliză, care a dus la scăderea efectelor anodice la 1,1—1,3 efecte/cuvă zi. Consecința — reducerea consumului do energie electrică și a prețului de cost cu circa 35 lei pe tona de aluminiu electrolitic. Evident, după o experimentare minuțioasă, noul grafic a fost extins în toate halele de electroliză. Colectivul amintit a experimentat și definitivat și o nouă metodă de măsurare și punere în plan a anozilor la cuvele' de electroliză, care a fost însușită de sfatul tehnic al uzinei, urmînd să fie generalizată în curînd. Noul procedeu permite o scădere a numărului de anozi degrafați, deci la o reducere a consumului acestora, va diminua pericolul de dereglare a planului anodic, creînd astfel condiții mai bune de funcționare a cuvelor de electrolizăIntensificînd cercetările din ultimul trimestru 1967, în acest an co-

roților dințate

(Urmare din pag. I)
Stația de pompare Modelu, din sistemul Terasa Călărași asigură 

apa necesară pentru irigarea a aproximativ 10 000 hectare

lectivul secției de anozi — împreuna cu serviciul tehnic și cercetări — au pus la punct o serie de stu- loan L1ȚESCU
inginer șef al Uzinei de aluminiu 
Slatina

Specialiștil uzinei de mașini- unelte „înfrățirea" din Oradea au pus în funcțiune o instalație originală, construită de ei. cu a- jutorul căruia pot fi spălate roțile dințate. Indicele de productivitate al mașinii este atît de ridicat încît nu suportă nici un

fel de comparație cu procedeul manual de spălare, iar calitatea operației efectuate este net superioară. Capacitatea instalației permite spălarea mecanizată a întregii game de roți dințate a- flate în profilul de producție al uzinei orădene.

trala termică. Ele pot întîr- zia intrarea în producție a fabricii le termenul stabilit. Nu există nici un dubiu că pînă la sfîrșitul anului planul de investiții va fi îndeplinit, dar este puțin probabil ca fabrica să intre în funcțiune.Din discuții aflăm că la uscătorii întîrzierea se dato- rește în exclusivitate constructorului care, fără o justificare cît de cît temeinică, a schimbat soluția propusă de proiectant, soluție care prevedea ca acoperișul să se execute din chesoane prefabricate. Constructorul a venit cu o „„inovație", în sensul că a executat plan- șeul uscătoriilor din beton monolit, soluție care a necesitat un volum mare de manoperă și un consum ridicat de cherestea. în plus, aceasta a întîrziat lucrările.Referindu-se la stadiul lucrărilor, ca și la concepția de lucru a constructorului, tov. Martin Acker, șeful lotului de instalații, ne-a spus : „După părerea mea, cauza principală a ră- mînerii în urmă a lucrărilor la uscătorii și centrală constă în optica cu totul deformată pe care o are constructorul față de noțiunea de plan. Ori de cîte ori se discută despre plan, singurul element luat în consi-

tului de instalații are perfectă dreptate. Luni de zile, constructorul a lucrat pe șantier cu un efectiv redus de muncitori, atît cît să-i asigure realizarea valorilor prevăzute. Pe de altă parte, plecînd de la aceeași concepție greșită de lucru, el și-a concentrat forțele asupra halei principale de fabricație. Mobilul acestei măsuri se află și el în valorile ridicate pe care le oferă această poziție cu mai multă ușurință.în mod logic, constructorul ar fi trebuit să-și concentreze forțele cu prioritate spre cele două uscătorii și centrala termică, pentru a crea front de lucru montorilor și instalatorilor, întrucît la aceste obiective și nu la hala de fabricație se prevede un volurn mare de lucrări de instalații și montaje. Dar el nu a procedat așa și, din această cauză, montorii și instalatorii nu au putut să înceapă din timp lucrările și să lucreze acum din plin, deși marea majoritate a utilajelor și materialelor se găsesc pe șantier. Bunăoară, lucrările de montare a cazanului la centrala termică, care trebuiau să înceapă la 30 mai, au început abia de cîteva zile ; la cele două uscătorii, lucrările de montaj nici nu au fost demarate încă. Consecințele nu sînt greu de întrevăzut. în

timp ce în prezent instalatorii și montorii lucrează mult sub posibilități, înce- pînd cu luna august se vor aglomera cu un volum mare de lucrări cărora cu greu le vor face față.— Ceea ce este de neînțeles pentru mine — ne-a spus ing. Constantin Popescu, șef instalații — este faptul că Trustul de construcții nr. 5 a privit această lucrare nu ca un antreprenor general ce este și care ar fi trebuit să coordoneze pe baza unei concepții clare de organizare toate lucrările, indiferent de natura lor, ci ca un simplu constructor pe care-I preocupă numai „felia" lui, adică ceea ce influențează asupra îndeplinirii planului propriu. Este o modalitate de lucru pe cît de greșită, pe atît de defectuoasă și ea își găsește reflectarea în situația care s-a creat pe șantier.Cele relatate nu sînt singurele probleme care pun sub semnul incertitudinii intrarea în funcțiune la termen a fabricii de platforme. O problemă care își așteaptă rezolvarea este aceea referitoare la asigurarea aburului tehnologic folosit pentru supraîncălzirea apei. Centrala proprie nu va asigura decît 4,5 tone aburi pe oră, din cele 12,5 tone cît necesită procesul tehnologic. Restul aburului urmează să fie furnizat de centrala termică a Uzinei nr. 2 Brașov, unde se prevede să se monteze două cazane de mare capacitate. Or, din cele spuse de tov. Marin Ciupitu, inginer principal în cadrul serviciului mecanic-șef al a- cestei uzine, problema asigurării aburului pentru fabrica de platforme este foarte încurcată. „Practic, noi nu avem nici o obligație, nici un contract încheiat cu Ministerul Economiei Forestiere — ne spune dînsul. Pe de altă parte, nu există siguranța că cele două cazane vor fi date în funcțiune pînă la sfîrșitul anului, deoarece nici pînă în prezent nu sînt elucidate unele probleme legate de achiziționarea și montarea unor utilaje și aparatura necesară. Bunăoară, uzinele .„Vulcan" nu se angajează să ne livreze unele utilaje mai devreme de 31 decembrie. La fel stau lucrurile și în ce privește a- paratura automată de control".Situația care s-a creat pe șantierul fabricii de platforme auto impune ca Trustul de construcții nr. 5 Brașov să ia în timpul cel mai scurt măsuri eficiente care să ducă la recuperarea ră- mînerii în urmă în execuția fizică a lucrărilor amintite. Totodată, este necesar ca Ministerul Economiei Forestiere, ca titular al investiției, să soluționeze ne- întîrziat problemele care se găsesc încă în suspensie.

mg.:ful șantierului nr. 1011

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

mobilizarea de forțe care a fost făcută în primăvara acestui an în vederea irigării unor suprafețe mari, sprijinul primit din industriei în utilaje și diferite riale.Conducerea de partid și de ocupă îndeaproape de dezvoltarea? în continuare, a bazei tehnico-materiale a agriculturii ca o condiție esențială a sporirii producției în această ramură importantă a economiei naționale. în 1970 în agricultură vor lucra peste 115 000 tractoare fizice, 47 000 combine pentru cereale și un număr mare de alte mașini agricole cu caracteristici și performanțe ridicate. De asemenea, în 1970, pe o- goarele patriei se vor folosi 1 100 000 tone îngrășăminte chimice socotite în substanță activă, ceea ce reprezintă de 3,5 ori mai mult decît în 1965. Paralel cu măsurile care se iau în vederea depășirii suprafeței prevăzută a se amenaja pînă în 1970 în vederea irigării, Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărît să se elaboreze un program de irigații pînă în 1975, care să prevadă realizarea unei suprafețe irigate de circa 3 milioane de hectare. Toate aceste măsuri vor contribui ca producția agricolă să depindă din ce în ce mai puțin de condițiile climaterice. Trebuie însă ca organele agricole centrale și locale, conducerile unităților agricole, ca și instituțiile șf întreprinderile care deservesc într-un fel sau altul agricultura să depună eforturi susținute, asigurînd realizarea integrală, la timp, a acestor sarcini.O deosebită atenție trebuie acordată aplicării întregului complex de măsuri agrotehnice de care depinde nivelul recoltelor. Anul acesta este plin de învățăminte în ce privește aplicarea corectă a tehnologiei de lucrare a pămîntului și punerea în valoare, pe această cale, a rezervelor de sporire a recoltelor. Este un an plin de învățăminte mai mult decît oricare altul în care au existat precipitații în cantități suficiente deoarece acestea nivelează neajunsurile cauzate' de aplicarea necorectă a măsurilor agrotehnice. Or, într-un an secetos, cum este acesta, defecțiunile în aplicarea metodelor agrotehnice ies pregnant în evidentă. De asemenea, rezultatele cercetărilor agricole se verifică cel mai bine în practică în condițiile unui an secetos deoarece se poate vedea cu exactitate măsura în care o metodă sau alta contribuie la sporirea producției. Cunoscînd felul

cît mai partea mate-stat se

cum s-a aplicat agrotehnica și zultatele obținute putem să tragem învățămintele necesare pentru ca, în viitor, peste să se obțină tar.In primul niat că, în vorabile din terminate nivelul agrotehnic ridicat rilor a atenuat foarte mult influenta negativă a secetei. In mod deosebit alegerea plantei premergătoare,, sistemul de fertilizare, modul de pregătire a patului germinativ, e- poca de semănat 'și cantitatea de

tot să se lucreze bine, producții mari la hec-rînd trebuie subli- ciuda condițiilor nefa- această primăvară, de- de lipsa precipitațiilor, al lucră-

măsură rezerva de apă, ap lăsat solul uscat, iar precipitațiile puține din toamnă și iarnă au făcut ca grîul cultivat pe terenurile respective să se resimtă cel mai mult din cauza secetei. De aceea, ținîndu-se seama, de aceste concluzii, încă de pe acum, specialiștii din unitățile agricole au datoria să aleagă cele mai potrivite terenuri care urmează să fie semănate in toamnă cu grîu. In acest scop, să se rezerve, în primul rînd, terenurile care au fost cultivate cu leguminoase și chiar cu grîu, cu condiția să nu fi fost cultivate mai mult de 3 ani la rînd cu această plantă și să nu fie

ce face să sufere de secetă, să dea producții mici și inferioare din punot de vedere calitativ, le se șiștăvesc. De s-au făcut îngrășări mai cu fosfor sau griul a suferit. De aci concluzia că, la cerealele de toamnă, îngrășămin- tele chimice să fie aplicate cit mai devreme, asigurîndu-se un echilibru între azot și fosfor. Se impune ca specialiștii din unități să se îngri- ■ jească îndeaproape ca jumătate pînă la două treimi din cantitățile de îngrășăminte azotate să fie administrate în toamnă, odată cu cele fos- fatice, iar restul să fie date pri-

deoarece boabe- asemenea, unde unilaterale, nu- numai cu azot,

Pentru perfecționarea
procesu

sămînță dată la hectar au avut o influență hotărîtoare asupra dezvoltării culturilor și implicit asupra nivelului producției.Influența plantei premergătoare în condițiile acestui an a fost mult mai puternică decît în cei prece- denți. Leguminoasele (borceagurile pentru fin și mazărea pentru boabe) care părăsesc mai devreme terenul au permis ca arătura să se efectueze _mai timpuriu și de bună calitate. Grîul s-a dovedit, de asemenea, o bună premergătoare, acolo unde terenul nu a fost infestat de boli și dăunători, unde imediat după recoltare s-au aplicat corect lucrările de pregătire a terenului, iar pînă la semănat arătura a fost întreținută în stare afinată și curată de buruieni. După aceste premergătoare, întreținute ca semiogor, s-a acumulat mai multă apă în sol, care a favorizat procesul de mineralizare a resturilor organice și mobilizarea mai intensă a elementelor fertilizante din sol. Hibrizii timpurii și semitimpurii de porumb au fost, de asemenea, bune plante premergătoare pentru grîu. Din contră, hibrizii tardivi de porumb și floarea- soarelui au cOnsumat în mai mare

infestate de boli și dăunători. Ele trebuie pregătite din timp, arătura să fie de calitate, fără bulgări, întreținută prin grăpări după fiecare ploaie pentru a se preîntîmpina pierderea umidității și a se asigura un bun pat germinativ.Un mare rol asupra nivelului producției l-a avut modul de folosire a îngrășămintelor. Acolo unde terenul cultivat cu grîu de toamnă a fost îngrășat cu fosfor sub arătura de bază și cu o parte 'din azot administrat odată cu fosforul, la semănat, sau înainte de desprimăvă- rare deci cînd existau condiții bune de umiditate pentru solubilizare, în- grășămintele au fost folosite cu randament sporit. Plantele au ieșit viguroase din iarnă, fiind bine dezvoltate în faza de fructificare — formarea bobului asigurînd astfel recolte bune. Din contră, unde azotul s-a aplicat prea tîrziu la des- primăvărare, plantele nu l-au putut folosi. Și e normal. Doar se știe că, în general, primăverile sînt secetoase, cu vînturi, iar dacă îngrășă- mintele chimice nu sînt date în mustul zăpezii, rămîn nefolosite în sol sau reacționează cu întîrziere, plantele crescînd luxuriant, ceea

măvara devreme în scopul stimulării creșterii plantelor.Anul acesta a demonstrat încă o dată marele avantaj al cultivării soiurilor intensive de grîu. Ele au o mare capacitate de a se acomoda condițiilor climatice și de cultură, pătrund cu rădăcinile adine în pă- mînt, chiar dacă» paiul rămîne mai scurt, asigurîndu-si în felul acesta apa 'și materiile fertilizante necesare. In asemenea condiții, formarea bobului este asigurată. Cunoscînd aceste avantaje, este necesar cadirecțiile agricole județene să iamăsuri în vederea generalizării soiurilor intensive de grîu. In acest scop, încă de pe acum unitățile agricole să-și asigure din producția proprie și prin schimb semințele necesare, urmărind ca acestea să fie din soiuri pure, cu greutate hectolitrică mare și corespunzătoare din punct de vedere al germinației. Este în interesul tuturor cooperativelor agricole de rect probele mit pentru pentru a se rile
agricole, al întreprinderilor stat să ia cît mai code semințe ce se tri- analize la laboratoare, putea constata însuși-germinativa reale la întreaga

cantitate de sămînță pe care o vor folosi în toamnă.Bineînțeles, cea mai mare atenție . trebuie acordată pregătirii terenului și. semănatului propriu-zis. Experiența acestui an ne oferă, și în această privință, numeroase învățăminte. S-a constatat că acolo unde, în ajunul semănatului, s-a realizat prin discuire și grăpare, o mobilizare uniformă a solului, pe adînqimea de semănat, s-a efectuat o nivelare cît mai bună prin executarea lucrărilor superficiale, transversal pe direcția arăturii, răsăritul a decurs normal, plantele s-au dezvoltat viguros, în toamnă, au ieșit bine din iarnă și au suportat satisfăcător seceta. Acolo unde patul germinativ s-a pregătit neuniform, răsăritul a decurs eșalonat și incomplet, semănăturile au ieșit mai rare din iarnă, buruienile au apărut în număr mai mare, plantele fiind comparativ mai slabe în faza de fructificare. De aceea, încă de pe acum, cînd se fac arăturile de vară să se aibă în vedere realizarea unui bun pat germinativ. Este o măsură sigură de sporire a producției la hectar, care trebuie aplicată cu cea mai mare răspundere.Deși ne desparte o bună bucată de vreme de timpul semănatului, cîteva cuvinte sînt totuși necesare și^ referitor Ia această lucrare. S-a văzut că cele mai mari recolte de grîu s-au obținut acolo unde s-a respectat epoca optimă de semănat, iar lucrarea s-a făcut în timp scurt. Grîul de toamnă, semănat în prima jumătate a lunii octombrie, s-a comportat mai bine decît cel Semănat în septembrie, care a suferit de piticire și parțial de îngenunchere, fiind și foarte îmburuienat în faza de fructificare. Insă cele mai mari neajunsuri s-au constatat acolo unde grîul a fost semănat după epoca optimă. In acest an culturile respective au avut o vegetație neuniformă, întîrziată și nu au rezistat la lipsa de. umiditate. De aici și concluzia de a se respecta cu strictețe epoca optimă de semănat care permite ca plantele să se dezvolte încă din toamnă, să intre în iarnă înfrățite și astfel să reziste gerurilor. Asemenea culturi bine dezvoltate, primăvara pornesc devreme în vegetație și din plin, fiind ferite de perioadele de secetă. Experiența anului 1968 ne arată că la semănat este necesar să se dea cantități ceva mai mari de semințe la hectar deoarece se asigură o densitate superioară. Soiurile din sortimentul actual aflat în cultură au o mare capacitate de a se adapta condițiilor

concrete din fiecare an, asigurînd, în cele din urmă, o densitate normală de spice cu o bună dezvoltare a boabelor, cu o greutate hectolitrică mare.întrucît lipsaresimte în cei mai mulți ani, este necesar să fie extinsă cultura griului în condiții de irigare. De aceea, o parte din suprafețele de teren din sistemele amenajate vor trebui semănate cu grîu. Avantajul este dublu : se obțin recolte mari la hectar, iar după recoltare, pe terenurile eliberate se poate realiza cu deplin succes, pînă toamna, a doua cultură. Bune rezultate dau hibrizii de porumb cu perioadă scurtă de vegetație, care ajung repede la maturitate. în acest fel, pe terenurile amenajate recolta de grîu plus cea de porumb depășește 10 000 kg la hectar. Dar ceea ce este mai important, ținînd seama că avem un șeptel în continuă creștere, pe terenurile irigate, după recoltarea griului, se pot obține producții mari de furaje. De asemenea, se pot cultiva unele sortimente de legume, ceea ce contribuie la asigurarea nevoilor de consum ale populației cu legume proaspete pînă toamna tîrziu.Paralel cu preocuparea organelor agricole, a specialiștilor, a tuturor oamenilor muncii din agricultură pentru viitoarea producție de grîu, o mare atenție trebuie acordată sarcinilor stabilite la recenta plenară a C.C. al P.C.R. potrivit cărora este necesar în acest an să se în- sămînțeze circa un milion de hectare de porumb și furaje în culturi duble și o suprafață suplimentară de 25—30 000 hectare de legume în culturi duble și succesive. în acest scop, Consiliul Superior al Agriculturii a asigurat semințele necesare. Va trebui ca unitățile agricole să grăbească procurarea lor și să treacă cu toate forțele la semănat. Ploile căzute în ultima perioadă în întreaga țară favorizează buna răsărire a plantelor. Aceste condiții trebuie folosite din plin pentru a se realiza o producție agricolă suplimentară.Direcțiile agricole, specialiștii din întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole, pe baza învățămintelor oferite de recolta a- cestui an, să stabilească modul cum să se execute lucrările agricole de vară și de toamnă pentru ca, prin- tr-o tehnologie adecvată de lucrare a pămîntului, să se asigure obținerea unor recolte mari în anul viitor chiar și în condiții climatică mai puțin favorabile.

de umiditate se
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Noutăți în informarea

a cadrelor didactice
Directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea învățămîntului din țara noastră, adoptate de plenara din 22—25 aprilie 1968, preconizează un amplu sistem de măsuri de perspectivă menite să contribuie la așezarea școlii noaste pe baze modeme, la ridicarea pe o treaptă și mai înaltă a pregătirii tineretului. Un loc aparte ocupă în acest cadru și măsurile referitoare la îmbunătățirea calității și la sporirea eficienței sistemului de perfecționare a membrilor corpului profesoral,. care prevăd: asigurarea informării științifice din domeniul specialității profesorilor la nivel postuniversitar, de către instituțiile de învățămînt superior, perfecționarea cadrelor didactice, de conducere, îndrumare și control pe baza unui sistem unitar, perfecționarea pedagogico-me- todică a cadrelor didactice din toate tipurile de școli, îmbunătățirea sistemului de acordare a gradelor didactice etc. Astfel, activitatea de perfecționare a corpului didactic din țara noastră dobînaește un cadru modem de desfășurare, care asigură cadrelor didactice condiții favorabile pentru îmbogățirea continuă a nivelului de pregătire teoretico-științifică și în domeniul pedagogic, perfecționarea stilului muncii profesorale impuse de cerințele mereu sporite ale dezvoltării învățămîntului nostru; de desfășurarea vieții școlare de zi cu zi.în sistemul larg preconizat pentru perfecționarea cadrelor didactice se înscriu și numeroasele cursuri de informare științifică organizate de Ministerul Învățămîntului, în această vacanță de vară. Este vorba de cursuri centrale de informare științifică de specialitate pentru profesorii care predau în liceele de cultură generală matematica, literatura română, fizica și chimia, precum și cursuri centrale pentru profesorii care predau limbile modeme în învățămîntul de cultură generală ș.a.O atenție deosebită s-a acordat, de această dată, pregătirii profesorilor care vor preda la clasa a XH-a, clasă care începînd din toamnă va intra în circuitul normal al liceului, consem- nînd înfăptuirea școlii de cultură generală de 12 ani, sarcină de seamă trasată de Congresul al IX-lea al partidului. Concepute în lumina cerințelor modeme, aceste cursuri' vizează și îndrumarea concretă a profesorilor în vederea aplicării noilor programe școlare, dintre care unele conțin capitole și elemente noi. De exemplu, în programa de matematică pentru clasa a XH-a s-au introdus pentru prima dată elemente de teoria probabilităților și statistică matematică, de mecanică teoretică etc. Pentru a veni în sprijinul profesorilor care vor preda matematica în anul școlar viitor, la clasa a Xlî-a, la cursul inițiat pentru aceștia în cadrul universităților din București, Iași, Cluj, Timișoara și Craiova, colectivele catedrelor de specialitate de la universitățile respective au asigurat — prin conferințe, consultații etc. — și dezbaterea unor teme în legătură cu structurile algebrice, elemente de calcul integral și ecuații diferențiale, elemente de mecanică și elemente de teoria probabilităților și statistică.îmbunătățirile aduse programelor și manualelor de literatură română în ultimii ani, marcate mai ales de introducerea studiului monografic al unor noi scriitori reprezentativi pentru climatul literar al epocii, precum și apariția a numeroase lucrări în domeniul criticii și istoriei literare, impun o perfecționare a profesorilor de specialitate din licee. în acest scop, s-a organizat la București, în prima decadă a lunii iulie, un curs central de informare științifică de specialitate și metodică, pentru 550 profesori care predau literatura română în ultimele clase ale liceului de cultură generală. Cadre didactice universitare și specialiști de prestigiu au ținut expuneri asupra unor teme fundamentale din literatura română, asupra unor direcții și curente literare ca iluminismul, romantismul, simbolismul, curente moderniste, tendințe și momente în dezvoltarea istoriografiei și criticii literare (T. Ma- iorescu, D. Gherea, E. Lovinescu, G. Călinescu, T. Vianu etc), asupra evoluției poeziei și prozei literare în veacul al XX-lea, a creației literare a unor mari personalități (L. Re- breanu, M. Sadoveanu, T. Arghezi, L. Blaga, Ion Barbu), asupra mișcării literare și ideologice dintre cele două războaie mondiale și a rolului P.C.R. în orientarea democratică a literaturii etc. Totodată, s-a avut în vedere și dezbaterea unor teme mai generale, dar esențiale pentru înțelegerea și apiecierea literaturii române, precum și pentru încadrarea literaturii noastre într-o perspectivă mai largă, europeană.De menționat și faptul că la cursul de fizică și cel de chimie, desfășurate în aceeași perioadă cu circa 500 de profesori, în Capitală, s-au efectuat și lucrări practice în laboratoarele universității, lucrări în strînsă legătură cu activitatea didactică la clasă, impusă de cerințele noilor programe școlare.Un aport însemnat pe linia informării de specialitate și metodice a profesorilor din învățămîntul de cultură generală îl aduc și societățile științifice ale cadrelor didactice, prin organizarea unor cursuri de specialitate. Astfel, societățile științifice de matematică, fizică-chimie, istorie, biologie și geografie, au inițiat în cursul lunii iulie, în diferite localități din țară, cursuri de informare științifică și tabere curs, la care au participat peste 1000 de profesori. în cadrul acestor cursuri, profesorii au luat cunoștință de unele probleme noi din

domeniul specialității și al metodicii, îmbogățindu-și orizontul general de cunoștințe, realizînd, în același timp, un larg schimb de experiență cu colegii din alte școli, din alte părți ale țării. Cursul pentruistorie, desfășurat la Munte, și-a propusinteresantă referitoare bleme fundamentale patriei noastre, ca de exemplu: formarea poporului român și a limbii române, lupta poporului român pentru unire și pentru desăvîrșirea unității naționale, trăsăturile caracteristice ale revoluției în țara noastră după insurecția națională antifascistă din august 1944 etc. Cursurile tabără, organizate de societățile științifice de biologie și geografie în diferite localități ale țării, au oferit și posibilitatea ca profesorii să ia contact cu noile realizări în domeniul specialității lor, să participe la o serie de demonstrații cu caracter practic pentru a cunoaște flora, fauna și geologia diferitelor zone ale țării. De asemenea, profesorii au posibilitatea să colecteze, să determine și să conserve un bogat material didactic cu care vor îmbogăți patrimoniul laboratoarelor și cabinetelor școlilor în care predau.Atît la cursurile centrale organizate, de ministerul nostru, cît și la cursurile de vară organizate de societăți, asistența științifică a.fost asigurată de oameni de știință, academicieni, cadre didactice universitare etc. Pe această cale se realizează și un deziderat, deseori exprimat, al cadrelor didactice din școli și din facultăți — de a stabili o legătură mai trainică, de a conlucra pe tărîm științific și pedagogic în scopul îmbunătățirii continue și al sporirii eficienței procesului de pregătire științifică și de educare cetățenească a tinerei generații aflate pe băncile școlilor.începînd din toamna acestui an, școlarizarea copiilor se va face, după cum s-a anunțat, de la vîrsta de 6 ani. Evident, dincolo de pregătirea obișnuită, de actualizarea informării știin- țifico-pedagogice, cadrele didactice care vor lucra cu acești cei mai tineri

profesorii de Vălenii de ola unele pro- ale istorieitematică

școlari au nevoie de o pregătire specială, specifică noilor lor îndatoriri. In scopul înarmării, cadrelor didactice care vor preda în anul școlar 1968—1969 la clasa I cu școlari de 6 ani și a inspectorilor școlari pentru clasele I—IV cu problemele psiho- pedagogice, metodice și educative specifice învățămîntului cu copiii de 6 ani, vom iniția un curs de pregătire, în prima decadă a lunii septembrie, la institutele de perfecționare din București, Iași, Cluj, Brașov, Timișoara și la centrele metodice din Craiova și Deva. Acest curs va cuprinde lecții și seminarii în care se vor dezbate probleme ca : particularitățile activității instructiv-educative în condițiile școlarizării copiilor de la vîrsta de 6 ani, volumul și calitatea ■ cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor care pot fi însușite de aceștia, probleme metodice privind predarea tuturor disciplinelor, conținutul și metodica activităților la libera alegere și a jocurilor, precum și munca educativă în condițiile școlarizării copiilor de la 6 ani. Totodată, la aceste cursuri învățătorii și inspectorii vor discuta modalitățile de aplicare a programelor și manualelor școlare pentru aceste clase.Evident că prin cursurile amintite nu se rezolvă toate problemele pe care le ridică curent activitatea didactică. Orientarea dată prin cursurile de informare științifică de specialitate se cuvine întregită, în continuare, de către toți membrii corpului profesoral, prin studiu individual, activitate profesională în cadrul comisiilor metodice și al cercurilor pedagogice, pregătire științifică și de specialitate pentru obținerea gradelor didactice. îm- binînd activitatea de informare științifică de specialitate cu perfecționarea pedagogică-didactică, personalul didactic are posibilități sporite și multilaterale să ridice pe o treaptă superioară nivelul predării la catedră, să sporească eficiența instructiv-educa- tivă a învățămîntului din țara noastră.
Prof. Vasile ROȘCA
director în Ministerul Tnvâfâmîntului

La o repetiție a Ansamblului folcloric studențesc „Doina

SPECTACOL FOLCLORIC MOLDOVEAN
In orașul petrochi- 

miștilor de pe Valea 
Trotușului a avut 
loc sîmbătă un mare 
spectacol popular la 
care și-au dat întil- 
nire mesageri ai cîn
tecului din 7 județe 
moldovene. La

tv

a-

qeastă sărbătoare a 
cîntecului popular 
din zonele folclorice 
ale Moldovei au fost 
prezenți artiști ama
tori cunoscuți publi
cului din concertele 
susținute in ultima 
vreme la televiziune

PROGRAMUL I
8,30 — Ora exactă. — Cum va fi 

vremea. — Gimnastica de înviora
re. 8,40 — Pentru copii și școlari. 
Noile aventuri ale echipajului Val- 
Vîrtej : „In peștera blestemată" 
(reluarea ambelor serii). 9,40 — T.V. 
pentru elevi. 10,00 — Ora satului. 
11,30 — T.V. pentru specialiștii din 
agricultură. Tema : Agrotehnica 
culturilor Irigate. Participă ing. 
Vlad Ionescu-Siseștl. Conducătorul 
ciclului conf. ing. dr. Cezar Ni- 
colau. 12,00 — De strajă patriei. 
Emisiune pentru militari. 12,30 — 
Telejurnalul de prînz. 15,30 
— Zlg-zag — telemagazln du
minical. In cuprins : Muzică ușoa
ră cu orchestra Electrecord, cvar
tetul Balare din R.D.G., formația 
feminină „Venus-1“, cîntăreața 
franceză Laura; Curierul inimi

tinerii actori
spre

Fenomenul e bine cunoscut. Despre el s-a scris și se scrie într-una. Iar împotriva lui s-au luat și se iau mereu măsuri — toate ferme, însă pînă la urmă, nu se știe cum și de ce, nici una eficace. Unii dintre tinerii actori — special proaspeții ; venți de institut • — vor să rămînă cu și în absol- nu 
i nici un preț la teatrele din provincie unde au fost repartizați și unde se simte atîta nevoie de ei I Ei fac tot ce le stă în putință pentru a ajunge, indiferent cu ce urmează apoi să se ocupe, în Capitală 1Cum se explică acest fenomen și care sînt cauzele lui?întrebarea s-a pus nu o singură dată. Iar răspunsurile, în covîrșitoarea lor majoritate, au indicat și indică de obicei cam aceleași două principale cauze. Este vorba, mai întîi, de faptul că Bucureștiul le-ar oferi tinerilor absolvenți de institut posibilități mult mai rapide și mai spectaculoase de afirmare decît provincia.Mai există însă și o altă cauză, puțin cunoscută, pe care am aflat-o din pură întîmplare, asistînd la o recentă ședință a consiliului artistic al Teatrului Național din Cluj, unde, la un moment dat, discutîn- du-se proiectul de repertoriu al stagiunii viitoare și ajungîndu-se la concluzia că el nu poate fi înfăptuit din pricina lipsei de tineri interpreți — plecați sau în curs de plecare la București — s-a dezvăluit și cauza reală a plecării lor și a faptului că ea le-a fost și le este aprobată. Ea este următoarea : toți, dar absolut toți absolvenții de institut repartizați în ultimii ani la Cluj — ca de altfel și cea mai mare parte a absolvenților repartizați Ia celelalte teatre din provincie — s-au născut, au crescut ori își au familiile în Capitală, adică sînt, cum s-ar spune, bucureștcnl get- beget.Tinerii absolvenți de institut vor să ajungă, cu orice preț și indiferent ce urmează apoi să facă, la București pentru că vor să revină acasă, în mijlocul familiilor lor. Explicabil, prin urmare, de ce devin absolut inoperante măsurile luate pentru a curma migrația actorilor tineri spre Capitală, ca de exemplu „îngreunarea" o- perațiilor de transfer, pe de o parte, iar, pe de altă

și radio și din con
cursurile interzonale 
și republicane. Peste 
2 000 de spectatori au 
asistat la acest spec
tacol al cîntecului din 
Moldova.

(Agerpres)

lor:; Regata Snagov — calac- 
canoe — transmisiune în direct . 
de la Snagov,; Al 12-lea episod 
din filmul foileton „Intîlnlre la 
Luvru". 19,30 — Telejurnalul de 
seară. 19,50 — Telesport. 20,10 — 
Cronici duminicală. 20,15 — Tea
tru în studio. „Domnul de Pour- 
ceaugnac" — comedie-balet 
Mollăre. Traducere de Tudor 
ghezi. In distribuție : Marian 
dac, Florin Scărlătescu, Dem.
dulescu, Magda Popovici, Florin 
Pitiș, Dorin Varga, Dorina Lazăr, 
Richard Rang, Ileana Codarcea, 
Radu Cazan. 21,45 — Opus nr. 3... 
pocus nr. 3 bis sau Despre vise 
și visători — emisiune muzical- 
coregrafică de Valeriu Lazarov. 
23,05 — Telejurnalul de noapte.

de 
Ar- 
Hu- 
Ră-

PROGRAMUL II
20,00 — Reporterii noștri în țară 

și peste hotare o Valea Flerului 
de la Iacobeni e Marsilia. 20,15 — 
Selecțlunl din programul Muslc- 
hall-ului din Moscova (I). 21,00 — 
Telejurnal. 21,20 — Filmul de a- 
venturl „Hoții de automobile’.

Capitală
parte, crearea la teatrele din provincie a unor condiții dintre cele mai bune de muncă și de afirmare artistică. Fiecare cerere de transfer în parte e socotită o „excepție" de la regulă și e aprobată ca atare, prin închiderea mai mult sau mai puțin sentimentală a ochilor, prin respectarea mai mult sau mai puțin riguroasă a „formelor legale". Și, în sfîrșit, explicabil de ce, an de an și stagiune de stagiune, se îngroașă tot mai mult rîn- durile nefericiților candidați la notorietate, care fac figurație anonimă la radio- televiziune și așteaptă — de cele mai multe ori za-

bil, iar recrutarea studenților institutului de artă teatrală, adică a viitoarelor cadre regizorale și actoricești necesare teatrelor din întreaga țară, se efectuează într-un chip defectuos, nesatisfăcător.Tinerii din provincie, eu aptitudini pentru teatru, au mult mai puține șanse de a ajunge la institut decît colegii lor din Capitală. Nu e vorba, concursul admitere : tru toată de un examen mult mai dificil, pe care foarte puțini dintre tinerii din provincie, realmente chemați să devină profesioniști ai sce-
bineînțeles, de propriu-zis de el este egal pen- lumea. E vorba

puncte de vedere
*duce spec-

9

Indiferența 
artistică față 
de public, 
un act moral 
reprobabil

darnic — să poată cîndva tava într-un tacol bucureștean.Situația e aceasta, rită desființării < toarelor de artă dramatică din provincie — fapt petrecut în urmă cu un deceniu și jumătate — precum și a concentrării învățămîntului teatral în Capitală, s-a ajuns ca marea majoritate a studenților unicului nostru institut de artă teatrală în limba română să fie originari din București și ca numeroase talente viguroase din provincie (și, totodată, hotărîte să stea în provincie!) să rămînă în afara lui, înscriindu-se la alte forme de învățămînt superior și pregătindu-se pentru alte cariere decît cea de regizor și de actor.Desigur, nu e cazul să ne referim aici la justețea sau la ihjustețea măsurii prin care s-au desființat conservatoarele de artă dramatică din provincie: e mai mult ca sigur că această măsură a fost și este pe deplin motivată; în București se află numeroase cadre didactice de o înaltă calificare, pulsează o intensă viață teatrală, există un climat mult mai prielnic decît în provincie pentru formarea unor buni actori și regizori. Dar nu putem să nu observăm că, prin desființarea conservatoarelor de artă dramatică din provincie și prin concentrarea învățămîntului teatral superior în Capitală, procesul de selecție a viitoarelor cadre de regizori și de actori s-a îngreunat și s-a îngustat vizi-

nei, reușesc să-l treacă. Să ne gîndim, mai întîi, la distanță: cîți dintre părinții unor tineri dotați dinDato- _____  .conserva- Iași, Cluj, Timișoara, Craiova, Brașov sau din alte părți pot fi convinși să-i trimită la București, cînd în localitățile respective au posibilitatea să devină medici sau profesori, ingineri sau tehnicieni ? Să ne gîndim, în al doilea rînd, la prejudecățile cu privire la profesiunea de actor și de regizor (nu, să nu ne facem iluzii, ele n-au dispărut, mai ales în provincie) : cîți din aceiași părinți pot fi convinși că vocația pentru arta teatrală a copiilor lor poate deveni și „rentabilă", că nu e ceva cu caracter diletant, întîmplător ? Și, în sfîrșit, în al treilea rînd, să ne gîndim și la un alt element important: cine îi sprijină, cine îi încurajează (în afară de o puternică „vocație") pe tinerii pasionați ai artei teatrale din provincie de a săvîrși marea „aventură" a deplasării la București, a înscrierii la examenul de admitere la institut? Școlile populare de artă ? Ele nici nu se gîndesc la așa ceva ! Teatrele din provincie ? Unele s-au gîndit la sprijinul lor a platonic.Am vorbit cu mai mulți directori și regizori de la diferite teatre : din Cluj, Arad, Timișoara, Turda, îndeplinind și munci în afara instituțiilor respective, ei au avut posibilitatea să depisteze în decursul anilor, în rîndurile artiști

dintre ele asta, dar rămas pur

lor amatori, tineri extrem de dotați, dintre care unii, puțini la număr, au reușit individual, fără „asigurarea" de viitor a nimănui, să se înscrie la institut și să-1 termine, ba mai mult decît atît, să se întoarcă la teatrele din orașele de unde sînt originari. Potrivit părerii lor — pe deplin întemeiate — problema migra- ției tinerilor actori spre Capitală, adică, în primă și ultimă instanță, problema unei mai judicioase selectări a studenților unicului nostru institut de artă teatrală, poate fi rezolvată prin însăși antrenarea teatrelor din întreaga tară în acest proces de selecție, în sensul ca ele — sau, în sfîrșit, și ele — să poată propune pentru intrarea în institut, pentru participarea la concursul obiectiv și sever de admitere, pe tinerii talentat! descoperiți de regizorii și actorii lor. Propunerea ni se pare deosebit de interesantă și, în același timp, extrem de rezonabilă. Intr-adevăr, din moment ce la absolvirea institutului regizorii și actorii sînt repartizați, creîndu-se tot felul de discuții și' controverse inutile, la toate teatrele din țară, de ce nu s-ar putea, oare, prevedea aceste repartizări, de ce nu s-ar putea ca teatrele să-și primească înapoi, bine pregătite, cadrele regizorale și actoricești descoperite de ele, legate sufletește de ele ?In orice caz, ceva trebuie, 
e necesar de făcut în această direcție. De exemplu, un teatru cum e Naționalul clujean — unde am aflat cauza reală, esențială a fenomenului despre care am încercat să vorbim aici — a ajuns, deși numără aproape șaizeci de actori (cu alte cuvinte, dublu decît au alte teatre din provincie) și deși oferă. în raport cu alte scene, condiții deosebite de afirmare artistică, să nu-și poată întocmi un repertoriu pentru că nu are suficienți actori tineri, pentru că rînd pe rînd, aproape toti tinerii absolvenți de institut, spectaculos afirmați în ultimii ani aici, s-au reîntors în Capitală. La fel, sau aproape la fel, se petrec lucrurile și la celelalte teatre, la Iași, la Timișoara, la Craiova și în alte părți.Iată de ce tinerii actori continuă să reprezinte o problemă vitală a teatrelor din provincie.

Ion MANIȚ1U

le- 
16; 
18,

I

e Aventurierii : PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 14; 16,30; 19; 
21,15, CAPITOL — 8,30; 10,45; 13, 
CIRCUL DE STAT — 10; 13; 18; 
20,30, GRĂDINA DOINA — 20,30. 
e Duelul lung : REPUBLICA — 9; 
11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15, STA
DIONUL DINAMO — 20,30, FESTI
VAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină — 20,30.
S Alegere de asasini : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 
20,45, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, EXCELSIOR — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, MODERN
— 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21,15, 
ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30. 
a Studiu despre femei : CAPITOL
— 16,15; 19, la grădină — 20,30.
e Jenia, Jenicika și Katiușa : 
VICTORIA — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45.O Pentru cîțiva dolari în plus : 
LUMINA — 8,15—15,45 în conti
nuare — 18,30; 21.O Hiroșima, dragostea mea : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
la 20,45 ThcrOse Desqueyroux.
a Tom și Jery — Vizita — Cîine 
rău — Orice naș își are nașul : 
TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
• Blestemul rubinului negru : 
UNION — 15,30; 18; 20,30.
• Inimă nebună... nebună de 
gat : DOINA — 11,30; 13,45; 
18,15; 20,30, RAHOVA — 15,30; 
la grădină — 20,30.
« Program pentru copii : DOINA
— 9; 10.
a Domnișoarele din Rochefort : 
GRIVIȚA — 9,30; 12; 15; 17,45;
20 30, MIORIȚA — 9; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30. .
« zoltan Karpathy ; ÎNFRĂȚI
REA — 10; 15,30; 17,45; 20, DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
0 Obsesia ; BUZEȘTI — 15,30; 
la grădină — 20,30.
e Oscar : DACIA — 
continuare.
O Un dolar găurit :
9; 11,15; 13.30; 16,15; ±o,ou; zi, ia 
grădină — 20,30, ARTA — 9,15—16 
în continuare ; 18,15, la grădină —
20.30, GRĂDINA EXPOZIȚIA —
20.30.
• Ce noapte, băieți ! : UNIREA — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
« Sfîrșitul agentului W 4 C: 
LIRA — 15,30; 18, la grădină — 
20,30.
e Eddie Chapman, agent secret: 
FERENTARI — 16; 17,45; 20,30.
• Prin Kurdistanui sălbatic : 
GIULEȘTI — 10; 15,30; 18; 20,30, 
MELODIA — 3,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, TOMIS — 9—15,45 în con
tinuare ; 8,15, la grădină — 20,30.
• Răzbunarea haiducilor : CO- 
TROCENI - 15,30; 18; 20,30.
O Cei șapte samurai : COSMOS
— 16; 19,30.
0 Zile de vară : CRINGAȘI — 
15,30; 18: 20,30.
• Dirijabilul furat ; PACEA — 
15,45; 18; 20,15.
A Vicontele plătește polița : FLO- 
REASCA — 9,30; 12; 15; 18; 20,30, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30, FLAMURA — 9—16 în 
continuare ; 18,15; 20,30.
• Ea va rîde : VIITORUL — 15,30; 
18; 20,30.

8,15—16,30
BUCEGI 

18,30; 21,

18,
în

e Teatrul „Lucia 
landra" (la Teatrul 
răstrău") : Comedie 
— 20,30.
• Teatrul „C. I. 
Teatrul de, vară 
Călătorie ’cu scandal"
6 Teatrul „Ion Creangă" (la Tea
trul de vară „N. Bălcescu") : Nota 
zero la purtare — 20.
e Teatrul, „C. Tănase" (la grădina 
Boema) : „Comici vestiți ai re
vistei" — 20.
• Ansamblul „Perinița" (în sala 
Savoy a Teatrului „C. Tănase") : 
Varietăți folclorice — 19.

Sturdza Bu
de vară „He- 

! pe întuneric
Nottara" (la 

„23 August") : 
20.

Printre daunele pe care le aduce artei și literaturii critica exclusivistă se numără și o anume tulburare a valorilor. Atît încercarea de a aprecia creația prin instituirea arbitrară a unor norme tematice unilaterale, cît și anularea oricăror norme și principii în numele unor abstracțiuni estetice, deduse și ele arbitrar, conduc la ignorarea valorii reale a operei, la disprețul implicit sau explicit față de public. Lucrări neinteresante, uscate, schematice, fals originale, compuse fără hifr și, uneori, fără măcar o știință elementară a compunerii, au putut deveni astfel peste noapte într-o perioadă din trecut modele, pentru că răspundeau „din punct de vedere tematic" unor normative conjuncturale, ia-r acum altele devin pentru că, dimpotrivă, nesocotesc — din nepricepere sau snobism — reguli și meniri firești /ale artei noastre, dînd unor cri- ' tici senzația de noutate prin structura lor insolită, dar în- tîmplătoare, lipsită de finalitate. Niciodată cele două extreme critice nu și-au pus întrebarea dacă volumele, piesele sau .filmele propuse ca etalon au și cititori sau spectatori, dacă plac cu adevărat, ca și cum ar fi fost exclusă din repertoriul estetic ideea că o operă de artă trebuie să se adreseze maselor largi de cititori, poporului.Natural, a considera publicul o unanimitate de preferințe ar fi o greșeală, iar cine își ia dreptul de a vorbi în numele tuturor cititorilor și al tuturor spectatorilor face demagogie es'tetică. Dar nu este vorba de acele lucrări care nu plac unora sau altora, ci de acelea care nu pot să’ placă fiindcă nu spun nimănui nimic, fiindcă sînt neinteresante, neadevărate. Nu cred că este umilitor pentru un artist să dorească să placă publicului, să caute a fi interesant, fără, bineînțeles, ca prin aceasta să se dezică de convingerile, principiile și stilul său. Indiferența față de public mi se pare însă inoperantă ca gest artistic șl reprobabilă ca gest moral.Iată însă că, vorbind despre nevoia de a plăcea, de a fi interesant, . intrăm, se pare, în domeniul celei j mai rdepline subiectivități. Cui șj în ce măsură poate să-i placă o anumită operă de artă ? Există un secret al succesului autentic (spun succes autentic, deoarece succesul comercial nu are secrete, ci rețete) ? Teoretic, sînt multe răspunsuri demne de a fi luate în considerație ; practic, răspunsul poate fi dat numai de fiecare roman, poezie, nuvelă sau piesă de teatru în parte. Montaigne nota în „Eseurile" sale : „Nu cer cărților decît să petrec cinstit, fiindcă îmi plac". Și, mai departe : „Greutățile întîlnite la citire nu mă fac să-mi rod unghiile ; le las baltă, după ce le-am răscolit o dată sau de două. ori. Dacă aș stărui, m-aș pierde în ele și aș pierde timpul, căci am o minte neastîmpărată. Ce nu văd dintr-o ochire, văd mai puțin dacă mă îndîrjesc". Așadar, punctul de vedere al unei „minți neastîmpărate", care nu agreează dificultățile în lectură, care nu vrea decît să „petreacă cinstit" în tovărășia cărților. Punctul de vedere al lui Voltaire era, într-un fel, opus : „Secretul de a fi plicticos este de a spune totul". Deci, pentru a nu fi plicticos trebuie să păstrezi o zonă de mister, să lași cititorului sarcina de a pătrunde cele spuse doar pe jumătate, de a descoperi subtilitățile textului, de a munci asupra lui, de a privi în față greutățile și a le dezlega. Numai așa el nu se va plictisi citindu-te.Contradicția e numai aparentă: nu este vorba de a opta pentru literatura care „spune totul", bare nu produce greutăți la lectură sau pentru literatura de sugestie, de simboluri, ci de a scrie interesant, de a nu fi plictisitor, greoi, tern, insipid.Dar, înainte de a povesti interesant, trebuie să ai a comunica o substanță interesantă, ceva care nu s-a mai spus pînă acum în literatură, ceva care să descopere cititorului o secțiune nouă a universului, să-i amplifice zona de cunoaștere a vieții. Or, cunoașterea nu se transmite fără asimilarea de către scriitor a realității, fără acel „contact cu viața", atît de demonetizat în unele pagini critice și publicistice din cauza unei înțelegeri birocratice a fenomenului. Unii atașează ideea de cunoaștere a vieții la normativele criticii dogmatice și o consideră o lozincă perimată, drept care preferă să elimine noțiunea din vocabularul și din practica literaturii. Problema nu a fost însă născocită de critica dogmatică. în articolul „Romanul și viața modernă", publicat în „Adevărul literar și artistic" din 1932 și reluat recent în volumul intitulat „Ulysse", G. Călinescu observa, re- ferindu-se la situația din acel moment a literaturii noastre : „Ceea ce lipsește romanului românesc în genere, chiar cînd aduce însușiri remarcabile de stil și culoare, este contactul cu viața. S-ar părea că scriitorul român nu-șî trăiește viața, și, în cele mai multe cazuri, chiar așa și este. Romancierul nostru este un literat, un meșteșugar care ia o temă, cum ia fierarul un fier, o înroșește, o bate, o răsucește, îi dă, în sfîrșit, o formă regulată, dar metalul cu care lucrează e o substanță inadecvată obiectului pe care-1 face, așa că totul rămîne cu valoarea unui exercițiu abstract. Asemeni bomboanelor trucate cu vată sau usturoi, romanul românesc mai recent e dulce pe dinafară și insipid la fund". Desigur criticul nu avea în vedere operele marilor noștri prozatori dintre cele două războaie, ci confecțiile literare ale autorilor de mîna a doua.Cum poate fi, interesantă o operă literară, dacă ea nu răspunde unor întrebări cardinale ale omului, dacă nu încearcă să absoarbă, în infrastructura ei, probleme dintre cele mai vii și mai adevărate ale existenței istorice, sociale, morale, psihologice ? Contactul cu viața, cu epoca indică.

în ultimă Instanță, metalul adecvat de care vorbea criticul și căruia scriitorul îi va da forme corespunzătoare. Așa-numitul „gen plicticos" nu se poate hrăni decît din falsuri artistice, din ocolirea vieții; a ideilor, a adevărului. Dar și din modul neinteresant de a povesti, din neștiința sau incapacitatea de a da expresie artistică pregnantă, originală, emoționantă adevărurilor, ideilor, realităților cuprinse în povestire (termenul îl folosesc în accepția lui generică). De obicei, lipsa de substanță se manifestă în inexpresivi- tate, în platitudine sau în emfază, în grandilocventă și fals patetism sau în construcții complicate cu tot dinadinsul, în bizarerii imagistice și lingvistice. „Făcătorii de cuvinte" — numiți astfel, acum cîțiva ani, într-un articol de Marin Preda •— fie că sînt calofili sau cacofili, se recomandă prin aceeași acută lipsă de substanță; tentativa de a suplini materia vie cu fraze frumoase ori cu o rețea de șarade nu salvează povestirea, căci lectorul de azi nu mai capitulează în fața ornamentelor verbale și a hieroglifelor. Contactul cu Faulkner și Thomas Mann, Camus și Sartre, Kafka și Joyce — ca să rămînem doar Ia aceste cîteva exemple — a deschis înțelegerea nu numai asupra unor moduri ale prozei moderne, dar și asupra substanțialității ei. Nu e de mirare, deci, că un prozator prin excelență modern și consistent ca Marin Preda dezavuează calofilia literară, așa cum a făcut-o, la vremea lui, și Camil Petrescu, în numele aceleiași proze moderne. Cred că una dintre însușirile remarcabile ale sensibilității contemporane este tocmai simpatia pentru esențialitate și consistență, pentru idee, pentru adîncime, și, concomitent, indiferența sau repulsia față de formele goale. Dacă există un rafinament al artei, el devine din ce în ce mai mult un rafinament larg penetrant. „Povestea publicului needucat să înțeleagă scrisul subțire — nota G. Călinescu în articolul mai sus citat — este poveste. Niciodată mulțimea de oriunde Q-a putut gusta geniile formale, si mărețe roman universal nu Ieste mare decît fiindcă se.^coboară pînă la înțelegerea vulgului, păstrîndu-se totuși în marginile artei".A povesti interesant nu înseamnă — sau nu mai înseamnă — a povesti „frumos". într-o vreme și pentru o anumită categorie de cititori (comozi sau leneși), stilul așa-zis „frumos", cu floricele și întorsături elegante, era o marcă a talentului Subțirimea stratului de materie artistică sau artificialitatea lui stinghereau mai puțin. Literatura pășu- nistă, spre exemplu, cu mistificările ei lucioase, cu puterea ei săracă de a inventa, de a fantaza, a avut totuși cititori. Ca să nu mai vorbim de sentimentalismul dulceag, flasc ale cărui prelungiri a trebuit să le suportăm chiar și în zilele noastre Dar cititorul sau spectatorul contemporan are o stimă imensă pentrv idei și fapte, nu-1 reține decît ceer ce e realmente interesant în ordine- descoperirilor ce i le pot revela excursiile spirituale propuse de li teratură, nu mai acceptă potecile mărginașe, nu-1 mai satisfac exercițiile de caligrafie sau „bomboanele trucate". Ritmul de progresiune a' civilizației moderne, amploarea ș' radicalitatea mutațiilor sociale ș’ etice, noua filozofie și, aș spune noua curiozitate a omului nu pot f servite de o artă de salon sau budoar, cu broderii, fireturi și ciucuri Bravura formală îl agasează cît“ vreme nu conține un miez tulburător, reflex al propriei lui existențeCirculă unele lucrări despre care se afirmă sau se crede că ar constitui supremul rafinament al arte' contemporane și a căror caracteris tică principală e aceea de a nu spune nimic, într-un anume fel însă, frumos, elegant, cu aparentă de subtilitate. Există chiar critici predis- puși să considere acest fel de literatură — pe care ei înșiși nu o pol defini, analiza, ci doar parafraza — ca un prag superior al curajului îr> artă. Evident, îți trebuie un mare curaj să nu spui nimic în ceea ce scrii, dar acesta nu e curaj creator ci un curai meșteșugăresc, în sensu’ de care vorbea G. Călinescu : un fier înroșit, bătut, răsucit și alcătuind pînă la urmă un obiect total inadecvat materiei și. ca atare, inutil. Nu vom nega că și în felul de a povesti (numai în felul de a’ povesti) pot apărea elemente de mare interes, inedite, care să producă un reviriment autentic în genul respectiv (epic, dramatic, cinematografic etc.) Proust în roman, Cehov în teatru, Antonioni în film, au revoluționat, fiecare în felul său, arta povestirii. Dar a- ceastă revoluție s-a produs dinăuntru în afară, dacă mă pot exprime astfel, prin descoperirea și introducerea în circuitul spiritual a unor problematici noi, a unor universuri noi, printr-o remobilare r. genului ș artei în ansamblu. De aceea, poate nici o imitație a modului lor de a povesti n-a izbutit, deși încercări au fost nenumărate. E vorba totuși de niște cazuri, de predispoziții, sensibilități și optici speciale, cu o incomensurabilă putere de influență, dar incapabile de reproducere. Ca, de altfel, tot ceea ce se exprimă pe sine.Necesitatea de a povesti interesant, de a plăcea, vine, din eîte ne dăm seama, nu numai din afară, de la public, dar și dinăuntru, ca o rigoare a creatorului în raport cu obiectul expresiei sale, și nu poate fi despărțită de acest obiect. Important este ca obiectul comunicării să fie el însuși de un larg ai major interes, cu atît mai mult într-un timp istoric în care arta vrea să cucerească adine conștiința omului.
Dumitru SOLOMON
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S-a inaugurat 

„autostrada soarelui" 

de la Porțile de Fier
(Urmare din pag. I)Drăgoescu, prim-secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R.Ministrul căilor ferate, Florian Dănălache, a felicitat pe realizatorii noii magistrale feroviare pentru succesele obținute, menționînd că noua linie se înscrie printre cele mai importante lucrări executate în sectorul feroviar.Apoi a luat cuvîntul vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Emil Drăgănescu, care a transmis constructorilor de la Porțile de Fier, în numele conducerii de partid și de stat, călduroase felicitări pentru remarcabilele realizări dobîndite. Construirea Sistemului hidroenergetic de la Porțile de Fier — a spus în continuare vorbitorul — va aduce o importantă contribuție la dezvoltarea economiei noastre naționale, va contribui, de asemenea, la creșterea potențialului economic al țării prietene și vecine — R. S. F. Iugoslavia.Tovarășul Emil Drăgănescu a dat apoi citire scrisorii adresate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU colectivului de constructori ai liniei ferate Turnu Severin — To- pleț. Participanții la miting au primit scrisoarea într-o atmosferă de puternică însuflețire.Ce însemnătate are această nouă cale ferată pentru șantierul de la Porțile de Fier, pentru întreaga economie ? Cadrele de specialitate ne răspund prin cîteva cifre și precizări succinte : se mărește considerabil capacitatea de circulație (și de aprovizionare) a șantierului cu materiale și utilaje, ceea ce va da un puternic impuls tuturor lucrărilor de construcții (40 perechi trenuri în 24 de ore, față de 29 în prezent) ; se deschid noi fronturi de lucru pentru obiectivele indus- •iale amplasate pe traseul vechii căi ferate ; viteza de circulație a trenurilor prin zona respectivă, pînă acum dificilă, va atinge 100 km oră ; o dată cu construcția căii ferate au fost executate și lucrările de electrificare și centralizare electrodinamică — mijloace moderne în circulația feroviară — ceea ce creează posibilitatea de creștere în continuare a traficului de transport pe această magistrală.Am întrebat specialiști în materie : de ce asemuiți noua cale ferată Tr. Severin—Topleț cu „Autostrada soarelui' dintre. Florența și Bologna ? „Pentru proporția mare a lucrărilor de artă și, deci, de dificultate — ne spune inginerul șef al întreprinderii de construcții căi ferate Porțile de Fier, tov. Gheorghe Constantinescu. Autostrada soarelui are în cuprins 40 la sută lucrări de artă — tunele, viaducte, ziduri de sprijin etc. — 
ie cînd calea ferată pe care o inaugurăm azi cuprinde 53 la sută lucrări de artă. Adică 22 de viaducte și poduri mari, 7 tunele, întinse ziduri de sprijin. .Toate acestea. pe lîngă dificultatea tehnică, inginerească, de realizare, imprimă traseului o imagine arhitecturală de o mare atracție turistică".Cînd marele lac de acumulare se va întinde pe 150 km în amonte, pasagerul de pe nava fluvială de călători va vedea. în largă desfășurare, cea mai frumoasă cale ferată românească. Viaductele suple, la peste 25 de metri înălțime, cu 6 și 7 bolti (vezi Jidoștița, Vodița, Bahna), tunelurile Moșu, Baba (purtînd numele popular al munților pe câre îi străpung), Vir și Alion, stațiile de cale ferată de la Gura Văii, Vîrciorova și, mai ales, splendida gară Orșova, rețin cu deosebire atenția prin amplasament și plastică Toate aceste lucrări de artă, în afară de calitatea lor economică, funcțională, se încadrează armonios în peisajul înconjurător.Cum au fost construite toate a- ceste lueiări ? în condiții deosebit de grele, cu centuri de siguranță, ca alpiniștii. Nu uitați : sus, pe munți, se disloca roca și se turnau

betoane pentru viaducte și poduri — iar jos, pe vechea linie ferată, trenurile circulau în condiții normale. Altfel nu se putea. Prin zona respectivă trecea magistrala feroviară care făcea legătura între industria din sudul țării cu marile unități siderurgice și constructoare de mașini din Reșița și Oțelul roșu, cu minele cuprifere de la Moldova Nouă și industria complexă a Timișoarei și Aradului.Am auzit ieri, pe șantier, cuvinte de caldă apreciere la adresa oamenilor de știință care au contribuit la definitivarea soluțiilor constructive ale căii ferate. Nu-i ușor să construiești un traseu de cale ferată cu unele viaducte care vor sta în apă, după umplerea lacului de acumulare. Amplasarea liniei pe versanți cu o pantă pronunțată (60—65 grade), traversînd roci de cele mai felurite formațiuni geologice, a determinat aplicarea unor soluții tehnologice deosebite. De asemenea, apropierea traseului de viitorul lac de acumulare a impus o atenție maximă pentru calitatea betoanelor turnate la obiectivele care vor funcționa sub apă.Amploarea ? Volumul lucrărilor, al muncii ? La construcția căii ferate Tr. Severin—Topleț s-au transportat zeci de milioane de tone de materiale. Remarcabil este în același timp consumul de energie intelectuală. Multitudinea profesiilor, concentrarea unui mare parc de utilaje complexe, cu înalt grad de tehnicitate, condițiile specifice de lucru, au impus studii de organizare optimă. Rezultatul ? S-a redus termenul de construcție și s-au realizat economii la costul lucrărilor în valoare de 10 milioane de lei.La noua cale ferată de la Porțile de Fier, oameni cu voință de fier Constructori veterani ai atî- tor șantiere ale patriei Sîntem printre ei. Petre Leterna, vechi tunelist. Unde a lucrat ? întrebați-1 mai bine unde n-a lucrat. De ce i se spune inginerului Teodosie Teodot „moș tunel" ? Pentru că puțină vreme a lucrat la suprafață Mai tot timpul în subteran. La fel ca ei sînt și Constantin Luță, șef de lot. bătrîn constructor al Bicazului, sau inginerul Solomon Distelfeld. șef de șantier care a lucrat pe șase mari șantiere din țară. Au terminat un obiectiv și continuă sirguincioși altul. Este vorba de drumul, național de pe malul viitorului Jac de acumulare, însoțind la o înălțime de 30 m calea ferată de ei construită. Alte două tunele și... 36 viaducte șipoduri. Orșova Nouă se racordează cu beton armat la magistralele țării.Cu vii aplauze a fost aprobat textul unei telegrame trimise Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de colectivul întreprinderii de construcții Porțile de Fier.în telegramă se arată, printre altele, că gîndurile constructorilor de aici se îndreaptă cu recunoștință către conducerea partidului și statului care tot timpul le-a acordat un ajutor deosebit de prețios. Cu inimile pline de bucurie, se spune in telegramă, ne angajăm în fața conducerii partidului că vom munci cu toată puterea ființei noastre pentru a reduce termenul de dare în funcțiune a drumului național Nr. 6 și a noului port Orșovaîn încheierea festivității, ministrul căilor ferate a tăiat panglica inaugurală, dînd cale liberă primului tren de mărfuri din graficul de circulație pe noua magistrală. Potrivit unei vechi tradiții a ceferiștilor, foarfecă cu care a fost tăiată panglica, purtînd inscripția „Inaugurarea noului traseu de cale ferată Turnu Severin — Topleț 1968", va intra în colecția Muzeului de istorie a căilor ferate.
„CUPA VOINȚA"

„BAREMUL ONOAREI“ 
N-A FOST ATINS...
CĂLIMĂNEȘTI (prin telefon). — 

Speranțe deșarte. Nici ieri, în ciuda 
unei etape miniatură (103 km), pe 
sosea si pe un- timp propice reali
zării de viteze mari, cicliștii n-au atins ceea ce s-ar putea numi „ba
remul onoarei". Nu exagerăm cituri 
de puțin dacă afirmăm că omul cel 
mai activ în etapa de ieri a fost... 
operatorul cinematografiei. De la un 
capăt la altul al traseului între Si
biu, Avrig, Veștem. Călimănești. a 
trecut înaintea și înapoia plutonu
lui de mai multe ori pentru a căuta 
unghiuri și un cadru corespunzător ; 
vroia, firește, să prindă pe peliculă 
cit mai bine încadrate, în încîntăto- 
rul cadru natural de pe Valea Ol
tului, imagini sugestive din desfășu
rarea etapei. Tot ce a depins de ca
drul natural si de priceperea ope
ratorului credem că există pe filmul 
proiectat. Este, însă, greu de pre
supus că vor exista si suficiente 
imagini interesante din punct de 
vedere ciclistic. Motivul e simplu: 
plutonul a pedalat agale, mereu în 
bloc. fără a declanșa evadări sau 
alte acțiuni deosebite.

Momente făcînd oarecum notă 
aparte în această ambiantă de plic
tiseală »-au petrecut la începutul

traseului pe colinele de la Hula Bra
dului — unde noul purtător al „tri
coului șah" — dinamovistul V. Sele- 
jan — și a întărit poziția _ de lider 
al grimperilor — și tocmai în finalul 
etapei, cu 10 km înainte de sosire. 
Sprintul din Călimănești a revenit 
tricoului verde (distincție pentru 
fruntașul clasamentului sprinterilor), 
tot un dinamovist. Tudor Vasile. El 
își înscrie astfel al treilea succes de 
etapă în „Cupa Voința", performan
tă care, chiar și singură. îl reco- 
mdndă drept cel mai „bătăios" aler
gător.

Cîștigătorul etapei a fost crono
metrat în 2h43’53", timp cu care, de 
altfel, au rost înregistrați marea ma
joritate a alergătorilor. Imediat în 
urma învingătorului de ieri. s-au 
clasat în ordine : francezul Eyquard, 
polonezul Surminski, C. Grigore 
(Dinamo). G. Moldoveanu (Steaua) și 
T. Cernea (Dinamo) etc.

Astăzi, această a 13-a ediție a „Cu
pei Voința" se va încheia la Bucu
rești. Ultima etapă, deci: Rîmnicu 
Vîlcea. Pitești, București. Sosirea pe 
Calea Victoriei, în fata Poștei Cen
trale, în jurul orei 14.30.

Ion DUMITRIU

Vizita președintelui
Republicii Tunisiene

(Urmare din pag. I)Președintele Comitetului executiv al Consiliului popular județean provizoriu Constanța, Petre Io- nescu, a oferit un dineu în saloanele Cazinoului din Constanța, în onoarea președintelui Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba, și a persoanelor oficiale care îl însoțesc.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. Petre Ionescu și președintele Habib Bourguiba au toastat pentru dezvoltarea prieteniei și cooperării româno-tunisiene, pentru pace și prietenie între popoare.
★După-amiază, Habib Bourguiba jr., secretar de stat pentru afacerile externe, Ahmed Noureddine, secretar de stat pentru lucrările publice și locuințe, Mansour Moalla, secretar de stat pentru comerț și industrie, și alte persoane oficiale tunisiene au făcut o vizită în orașul Constanța. Un prim popas a fost făcut în portul maritim. La sosire, au fost salutați de ing. Nicolae Zeicu, directorul portului.

Vizitînd expoziția din holul rii maritime, unde sînt prezentate machetele unor nave cu care este dotată flota noastră comercială, grafice și fotografii, oaspeții au luat cunoștință de capacitatea de transport a flotei, de traficul portului Constanța.
La bordul navei „Lancea", persoanele oficiale tunisiene au făcut o scurtă vizită în rada portului. Pe parcurs ei activitatea important prin care volum al despre lucrările de dezvoltare a acestuia, al cărui bazin de ancorare a navelor va fi în final de trei ori mai mare.în continuare, oaspeții au vizitat Edificiul roman cu mozaic și Muzeul de arheologie. Directorul muzeului, Vasile Canarache. și colaboratorii săi au dat explicații asupra numeroaselor vestigii aflate aici — comori neprețuite ale milenarei civilizații de pe aceste meleaguri.

gă-

au fost informați despre desfășurată în acest port la Marea Neagră, se realizează un mare comerțului românesc.

(Agerpres)
Semnarea unui acord de cooperare

economică intre România și Tunisia
La Ministerul Minelor a avut loc sîmbătă semnarea unui acord de cooperare economică între Republica Socialistă România și Republica Tunisiană în domeniul minier, al petrolului și căilor ferate.Acordul prevede, printre altele, construirea unor mine de fosfați și metale neferoase în Tunisia, pentru care partea română va efectua lucrări geologice și va livra echipament și instalații complete, precum și asistență tehnică, iar partea tunisiană va livra fosfați și concentrate de metale neferoase.Din partea română acordul a

fost semnat de Bujor Almășan, ministrul minelor, iar din partea tunisiană de Mansour Moalla; secretar de stat pentru comerț și industrie.La semnare au participat funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului Exterior, reprezentanți ai Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, Băncii Naționale.A fost prezent Mahmoud Maamouri, ambasadorul Republicii Tunisiene în România. (Agerpres)
Vizitele delegației 

parlamentare chiliene
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a oferit sîmbătă un dejun în onoarea delegației parlamentare chiliene, condusă de Luis Fernando Luengo. vicepreședinte al Senatului Republicii Chile.Au participat Mia Groza și Ilie Murgulescu, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale, Ion Cosma, membru al Consiliului de Stat, Ștefan Bălan și Adrian Dimitriu — miniștri, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, președinți ai unor comisii perma-

nente ale Marii Adunări Naționale, deputați, reprezentanți ăi unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință și cultură
A luat parte Rolando Stein, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Chile la București.în timpul dejunului, care s-a desfășut at într-o atmosferă cordială, Ștefan Voitec și Luis Fernando Luengo au toastat pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre popoarele român și chilian, pentru înțelegere și pace în lume.

★ ★

D RETEPrin decrete ale Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Aurel Vijoli a fost eliberat din funcția de ministru al finanțelor, la cerere, în vederea pensionării ; în ministru al finanțelor mit tovarășul Virgil funcția de a fost nu- Pîrvu.(Agerpres)
0 delegație
a Uniunii Naționale
a Tanzaniei (TANU)
a sosit în CapitalăSîmbătă a sosit în Capitală o delegație a Uniunii Naționale Africane din Tanzania (TANU) care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, face o vizită în țara noastră.Delegația este formată din tovarășii .Jackson Kaaya. președintele' Comitetului regional Arusha, membru al Comitetului Executiv Național al TANU, Rashid R. Nyembo, membru al Comitetului Permanent Parlamentar al TANU, membru al Parlamentului, și R. A. Swai, asistent principal al secretarului TANU.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Ion Cîrcei, membru al C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C, al P.C.R., de activiști de partid.(Agerpres)
Sosirea unei
delegații de
activiști ai P. C.
din CubaLa invitația C.C. al P.C.R., sîm- bătă a sosit în Capitală, pentru schimb de experiență, o delegație de activiști ai Partidului Comunist din Cuba, formată din Miriam Almanza Tamayo, activistă în Comisia de orientare revoluționară a Comitetului Central al P. C. din Cuba, și Juan M. Gonzales Perez, activist în Comisia organizatorică a Comitetului provincial de partid Oriente.La aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată de Năstase Gheorghe, adjunct al șefului Secției Propagandă a C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost de față Zenen Buergo, însărcinat cu afaceri a.i. al Cubei la București. (Agerpres)
vremea

DE ZIUA NAȚIONALĂ A FRANȚEI

Pri H

□ na
rOltefranceze

în fiecare an la 14 iulie, po- francez celebrează astăzi cu regu- acordurilor da noi p'o-

pe biblioteci tehnică țăriloral ra-

dezvoltare, în interesul nafiuni, cît și al cauzei păcii și securității în în lume.

Delegația parlamentară a Republicii Chile, condusă de Luis Fernando Luengo, vicepreședintele Senatului, a oferit sîmbătă. în saloanele hotelului Athenee Palace, un dineu cu prilejul încheierii vizitei pe care o face în țara noastră la invitația Marii Adunări NaționaleAu participat Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Mia Groza și Ilie Murgulescu, vicepreședinți ai Marii Adunări Na-

membru al Ștefan Bălan miniștri. Peal ministrului președinți ai
ționale, Ion Cosma, Consiliului de Stat, și Adrian Dimitriu. tru Burlacu, adjunct afacerilor externe,unor comisii permanente ale M A.N., deputați, oameni de știință și cultură.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, Ștefan Voitec și Luis Fernando Luengo au rostit toasturi.

★ ★Sîmbătă la amiază, Corneliu Mă- nescu, ministru] afacerilor externe a primit delegația parlamentară chiliană, condusă de Luis Fernando Luengo, vicepreședinte al Senatului Republicii Chile, care se a- flă în țara noastră la invitația Marii Adunări Naționale.Cu acest prilej a avut loc o con-, vorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Au participat Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, precum și Rolando Stein, însărcinat cu afaceri a.i al Republicii Chile la București.(Agerpres)

Icrl în țară : Vremea a fost în 
general frumoasă, cu cerul va
riabil. Innorări mai persistente 
s-au produs în Muntenia și Do- 
brogea unde s-au semnalat ploi 
slabe. Vîntul a suflat slab, cu in
tensificări locale. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între 19 grade 
la Cîmpulung Muscel și 29 de gra
de la Bechet și Tr. Măgurele. In 
București : Vremea a fost în ge
neral frumoasă, cu Perul variabil. 
Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit. Temperatura maximă a 
atins 28 grade.

Timpul probabil pentru 15. 16 
și 17 iulie. In țară : Vreme în ge
neral frumoasă, cerul va fi va
riabil, mai mult senin noaptea șl 
dimineața. Averse izolate se vor 
semnala în nordul țării. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Tempera
tura în creștere treptată. Mini
mele vor fi cuprinse între 7 și 
17 grade, iar maximele între 22 și 

32 grade, local mai ridicate. In 
București : Vremea în general fru
moasă. cu cerul variabil, mai mult 
senin noaptea și dimineața. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Tempera
tura în creștere treptată.

Ca porul sărbătoarea sa națională. Se împlinesc 179 de ani de la memorabila dată de 14 iulie 1789, cînd populația răsculată a Parisului lua cu asalt fortăreața Bastiliei, simbol al absolutismului și despotismului. începea astfel Marea Revoluție Franceză, eveniment de co- vîrșitoare importanță pentru destinele poporului francez și pentru dezvoltarea societății omenești.în ziua sărbătorii naționale a Franței, poporul român reînnoiește exprimarea sentimentelor sale de admirație și stimă pentru tradițiile nobile de luptă revoluționară a poporului francez, pusă în slujba cauzei eliberării naționale și sociale, a drepturilor și libertăților omului. Prețuind aportul pe care poporul francez l-a adus la cultura și civilizația universală, poporul român folosește acest prilej pentru a-i transmite un cald salut și îi urează din toată inima fericire, prosperitate și pace.Intre România și Franța, între poporul român și poporul francez s-au clădit și consolidat, de-a lungul secolelor, vechi și bogate legături de prietenie și colaborare, care decurg din afinități de limbă și cultură, din năzuința celor două popoare spre libertate națională și dreptate socială. Bazate pe principiile suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și respectului reciproc, aceste relații tradiționale cunosc în prezent 
o continuă celor două generale a Europa șiEvoluția favorabilă a acestor relații se face simțită pe toate planurile : diplomatic, economic, tehnic, științific, cultural. Astfel schimburile economice româno-france- ze, care se efectuează pe baza a- cordului de lungă durată (1965— 1969), s-au lărgit într-un ritm viu. In comparație cu anul 1960, comerțul dintre România și 'Franța a înregistrat în anul 1967 o creștere de aproape 300 la sută, prevăzîndu-se ca în anul 1968 volumul total al schimburilor contractate să se ridice la aproximativ 700 ^milioane de franci. Acordul de cooperare economică și industrială încheiat în februarie 1967 între cele două țări și-a găsit aplicarea în crearea comitetelor mixte de cooperare în domeniile industriei chimice, mecanice și electrice ; au fost încheiate contracte de cooperare cu un ■ șir de firme franceze din diferite domenii.Nivelul înalt de dezvoltare a industriei și tehnicii franceze, ca și potențialul economic în plină dezvoltare al României socialiste oferă în continuare posibilități sporite. în vederea intensificării coope-( rării economice, tehnice și'științi-, fice dintre cele două țări. De abeea cele două guverne au hotărît să caute în comun toațe mijloacele pentru a intensifica, în baza acordului din 1967, cooperarea economică și industrială, îndeosebi în domeniile industriei chimice și mecanice, electronicii, construcțiilor navale, în tehnica irigațiilor, precum și în ceea ce privește folosirea energiei nucleare în scopuri pașnice. Crearea comisiei de cooperare româno-franceze la nivel guvernamental are drept scop

Procese economice evolutive
„REGATA SNAGOV“„Regata Snagov", competiția pre- olimpică de caiac-canoe, la care par- , ticipă sportivi și sportive din numeroase țări europene, a început ieri pe lacul Snagov cu întrecerile din serii și recalificări. Dintre sportivii români s-au calificat direct pentru semifinale echipajele de caiac Vernes- cu—Sciotnic, Ivanov—Contolenco, Valentina Serghei—Viorica Dumitreu, canoiștii Pataichin, Roșea, Rujan. Alături de canotorii români s-au remarcat printr-o bună pregătire concu- renții din Ungaria, R. D. Germană, R. F a Germaniei și R.S.S. Ucraineană. Astăzi, de la ora 9 dimineața, se desfășoară semifinalele, iar după-amiază, de la ora 16, finalele.
Fl. Gheorghiu 

remiza 
cu Uhlmannîn turneul international masculin de șah de la Skoplje au fost programate partidele din runda a treia. Gheorghiu (România) a remizat cu Uhlmann (R.D.G.) și totalizează 1 punct, avînd o partidă întreruptă din prima rundă. în clasament conduc Savon (U.R.S.S.) și Nicevski (Iugoslavia) cu 1.5!puncte si cîte o partidă întreruptă.

Bagdadul, oraș străvechi care și-a sărbătorit mileniul de existență, își oglindește în apele Tigrului complexa sa înfățișare. Aici întîlnești, pe lîngă blocurile moderne — zămislire a arhitecturii zilelor noastre — vestigiile trecutelor civilizații, construcții care au dăinuit peste veacuri. Capitala Republicii Irak, cel mai important centru al vieții economice și culturale a tării, cunoaște în prezent febra sistematizării. După o pregătire de doi ani. a fost elaborat un plan de sistematizare și modernizare a orașului. Și pro- ‘babil. în curînd. păienjenișul magazinelor din centrul comercial al orașului — clădiri tot atît de diferite una de alta ca și mărfurile pe care le adăpostesc — va rămîne doar în amintirea locuitorilor de astăzi.Peisajul nocturn al Bagdadului este dominat de o flacără roșcată ce împurpurează cerul. Ea provine de la rafinăria de petrol de la Aldorah-Baghdad. dată în folosință la începutul a- cestui an. Noua rafinărie constituie doar unul dintre obiectivele industriale intrate în funcțiune pe întinsul tării în deceniul care s-a scurs de la revoluția antimonarhică din iulie 1958. care s-a soldat cu Înlăturarea regimului reac-

ționar al lui Nuri Said, și proclamarea republicii. Ele reflectă eforturile poporului irakian pentru lichidarea înapoierii moștenite din trecut, pentru progresul tării Deceniile de stăpînire colonială lăsaseră urme a~ dinei în întreaga viată economică și socială a tării. Punctele cheie ale economiei naționale se a- flau în mîinile căpița-

din 1961, guvernul irakian a preluat de la monopolurile occidentale 99,5 la sută din teritoriile petroliere pe care acestea le stăpîneau dar nu le exploatau. în 1967, Irakul a legiferat crearea unei industrii naționale a petrolului și a fost fondată „Societatea națională irakiană de petrol" (I.N.O.C.). în urmă cu puține luni, opinia pu-
NOTE DE DRUM DIN IRAK

lului străin. In țară nu existau decît întreprinderi mărunte textile, de prelucrarea pielii și alimentare. Petrolul, marea bogăție a Irakului, era folosit pentru stoarcerea unor profituri fabuloase, în detrimentul tării. în anii de după revoluție, în economia irakiană au avut loc o serie de prefaceri care au slăbit pozițiile capitalului străin și, au creat noi premise dezvoltării. Un șir de bănci, întreprinderi industriale și comerciale, companii de asigurări au nalizate, sectorul realizînd 3/4 din ția industrială, niile petroliere și-au văzut limitată. sfera de acțiune. Potrivit legii
companiii fost națio- de stat produc- Compa- străine

blică irakiană saluta cu satisfacție decizia-luată, de Consiliul de administrație al I.N.O.C. de a trece la exploatarea directă și comercială a cîmpurilor petrolifere. Presa din Bagdad releva că acest act este în interesul poporului irakian și constituie o nouă cărămidă la edificarea independentei economice a țării. Concomitent a avut loc' o reevaluare a rede- ventelor plătite de compania „Iraq Petroleum" în sensul sporirii cotei cuvenite statului irakian. Am citit că zilele trecute guvernul Irakian a primit din partea acestei companii și a firmelor ei asociate, cu aproximativ 22 milioane lire mai mult decît> rede-

vențele plătite de compania amintită în aceeași perioadă a anului trecut. Prin reforma agrară, înfăptuită imediat după revoluția din 1958, pămîntu- rile aparținînd familiei regale și unele suprafețe ale latifundiarilor depășind plafonul stabilit prin lege au fost expropriate. Un mare număr de familii țărănești au fost împroprietărite.Poporul irakian se află angajat biectivelor cinci ani dezvoltare altfel, în ai planului au fost realizate o serie de importante prevederi ale sale. S-au extins suprafețele irigate, au fost construite mai multe întreprinderi chimice, noi poduri moderne peste Tigru și Eufrat, a intrat în funcțiune primul reactor atomic și a fost dată în exploatare linia ferată dintre Bagdad și portul Bas- sorah.Bucurîndu-se de roadele obținute în anii de după proclamarea republicii, poporul irakian turi susținute pășirea tării, independentei
Adrian GHEORGHIU

în realizarea planului (1965—1969), economică, primii trei
o- de de De ani

depune efor- pentru pro- consolidarea ei naționale.

să asigure urmărirea laritate a executării în vigoare și căutarea sibilități de cooperare.Atît prin Acordul cultural încheiat în 1965, cît și prin Planul de schimburi științifice și tehnice din 1964, s-au creat largi posibilități de extindere și diversificare a schimburilor culturale și științifice dintre cele două țări. De la schimburi de cărți și publicații, la vizite reciproce ale unor oameni de cultură și artă și pînă la organizarea unor manifestări cultu- ral-artistice, ca, de exemplu, recenta „Săptămînă a culturii românești” de la Aix-les-Bains, aceste raporturi culturale s-au îmbogățit continuu, îmbrăcînd forme din cele mai diferite. Pentru lărgirea lor în continuare s-a convenit să se dezvolte și în viitor contactele între savanți, scriitori și artiști, să se asigure aplicarea acordurilor de cooperare culturală între institutele specializate, să-se creeze bază de reciprocitateși centre de documentare și științifică în capitalele respective.Pentru cursul ascendentporturilor dintre România și Franța este caracteristică intensificarea contactelor personale dintre conducătorii celor două state, precum și numeroase alte convorbiri oficiale la diferite niveluri. Pe această linie s-au înscris vizita în Franța a președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a ministrului de externe, Corneliu Mănescu, și a altor reprezentanți ai țării noastre. în ceea' ce privește vizitarea României de către personalități franceze marcante a- mintim prezența la București a fostului ministru de externe, actualul prim ministru, Maurice Couve de Murville și a altor membri ai guvernului.Un moment de o deosebită importanță și semnificație în evoluția relațiilor româno-franceze, în 1 îniărirea și consolidarea prieteniei dintre cele două țări, l-a constituit recenta vizită în țara noastră a președintelui Republicii Franceze, generalul Charles de Gaulle, la invitația președintelui Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Prin întreaga sa desfășurare, a- ceastă vizită s-a transformat într-o manifestare sărbătorească a străvechii prietenii româno-franceze. Convorbirile dintre conducătorii celor două state ale noastre, cuvîntările rostite cu acest prilej, întîlnirile cu locuitorii Capitalei șl ai unui număr de orașe și sate ale țării au exprimat într-un mod concludent profunzimea sentimentelor prietenești dintre cele două popoare, năzuința lor de a face ca această prietenie să fie mereu trainică. Vizita a oferit un bun prilej pentru a afirma hotărîrea celor două state de a conlucra și mai activ în viitor, împreună cu toate statele iubitoare de pace, pentru soluționarea unor probleme naționale, climatului politic asigurarea unui viitor de pace și colaborare al acestui continent, pentru pacea lumii. Declarația româno-franceză de la București dă glas dorinței comune a celor două țări de a ridica pe noi trepte prietenia și colaborarea tradițională dintre ele, în interesul popoarelor român și francez, al securității în Europa și în lume.După cum a declarat tovarășul Nicolae Ceausescu, cu prilejul vizitei șefului statului francez „s-au manifestat pregnant dorința șî hotărîrea reciprocă de a da un nou avînt prieteniei tradiționale româno-franceze, de a dezvolta cooperarea în economie, în știință, tehnică, cultură șl în alte domenii ale vieții sociale, de a acționa mai intens împreună pe planul vieții internaționale pentru cauza securității Europei, pentru respectarea principiilor independenței naționale, pentru cooperarea între toate popoarele". Totodată, președintele de Gaulle, într-unul din discursurile rostite cu prilejul vizitei, a declarat : „Este necesar ca o țară ca a dumneavoastră și o țară ca a mea... să muncească împreună pentru dezvoltarea propriului lor progres, pentru propria lor capacitate industrială, economică și socială. Aceasta este ceea ce am început să facem împreună și a- ceașta este... ceea ce vom face în viitor, mai amplu decît înainte".Cu convingerea că lor două popoare va trainică, că relațiile două state vor fi tot poporul român felicită francez cu ocazia zilei nale și îi urează din peritate și pace.

1

soluționarea unor majore ale vieții inter- pentru îmbunătățirea în Europa și

prietenia ceti mereu mai dintre cele mai rodnice, poporulsale națio- inimă pros-
Radu BOGDAN



ULTIMA POZIȚIE
VIETNAMUL DE SUD

KHE SANH

SAIGON 13 (Agerpres). — După cum anunță agenția „Eliberarea", vineri seara forțele patriotice au ocupat importantul punct strategic din zona bazei de la Khe Sanh „Cota 689", ultima poziție deținută de trupele americane. Agenția „Eliberarea" precizează totodată că luptele pentru . cucerirea acestei cote, care au durat consecutiv cinci zile și' cinci nopți, au fost deosebit de dure. Au fost scoși din luptă 600 de pușcași marini americani și doborîte 14 avioane și elicoptere. Luptele dintre forțele patriotice și unitățile trupelor ame- ricano-saigoneze au continuat vineri după-amiază și sîmbătă dimineața. Detașamente ale F.N.E. au atacat sîmbătă dimineața cu mor- tiere o unitate a infanteriștilor americani în provincia Long An, la 47" km sud de Saigon.
AWASHINGTON 13 (Agerpres). — Ministrul apărării S.U.A., Clark Clifford, a părăsit sîmbătă Washingtonul plecînd la Saigon, unde face prima sa vizită de cîhd a înlocuit pe fostul deținător al portofoliului apărării, Robert McNamara. Clifford este însoțit de generalul Earl Wheeler, președintele Comitetului mixt al șefilor de stat major al S.U.A. și de un grup de experți militari. Clifford a avut vineri seara o întrevedere cu președintele Johnson, în cursul căreia a primit instrucțiuni cu privire la discuțiile cu caracter politic și economic pe care le va avea cu fruntașii regimului saigonez. Misiunea lui va fi, printre altele, „de a netezi calea conferinței dintre președintele Johnson și președintele saigonez Nguyen Van Thieu", programată la Honolulu în jUrul datei de 20 iulie.

Mîine la Alger se reunește
l

Comitetul eliberării
ALGER 13 — Corespondentul Agerpres C. Benga transmite: La Palatul Națiunilor de la Club des Pins de lîngă Alger se vor deschide luni lucrările Comitetului eliberării, organ al Organizației Unită-' ții Africane, cunoscut și sub numele de Comitetul celor 11.Ultima sesiune a acestui organism a avut loc în luna februarie la Conakry. Cele 11 țări membre ale comitetului sînt: Algeria, Congo (Kinshasa), Etiopia, Guineea, Nigeria, Uganda, R.A.U., Senegal, Somalia, Tanzania și Zambia. La sesiunea de la Alger, în afara țărilor membre și a reprezentanților mișcării de eliberare, își vor tri-

mite observatori mai multe țări africane.Rezultatele lucrărilor comitetului vor fi prezentate Consiliului ministerial al O.U.A. care va avea loc în septembrie la Alger, eînd se va desfășura și Conferința Organizației Unității Africane la nivel înalt.

(Urmare din pag. I)

GRECIA

Demonstrafia muncitorilor din Londra pentru respectarea contractelor <i« 
munca

Un nou val 
de arestări

Prima întrunire

a noului

guvern francez
PARIS 13 — Corespondentul A- gerpres Georges Dascal transmite : Sîmbătă a avut loc prima ședință a noului guvern francez. Președintele de Gaulle a salutat cu acest prilej pe noii miniștri. El a scos în evidență sarcinile principale care stau în fața cabinetului : asigurarea stabilității economice și financiare, promovarea unor „noi relații sociale", păstrarea ordinii publice și altele. Relatînd despre desfășurarea ședinței guvernului, noul secretar de stat pentru informații, Le Theule, - a relevat că Adunarea Națională va lua în discuție încă în cursul acestei luni diversele aspecte ale politicii în domeniul educației naționale. . El a arătat că problemele economice și ale educației naționale vor avea prioritate în activitatea guvernului și a Adunării Naționale.

Ședința Prezidiului C. C.
8 9

al P. C. din CehoslovaciaPRAGA 13 (Agerpres). — Agenția C.T.K. transmite : In cadrul ședinței ■sale din 12 iulie, Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia a discutat unele proiecte de răspuns la scrisorile primite din partea conducerilor Comitetelor Centrale ale P.C Bulgar, P.S.U.G., P.M.U.P., P.M.S.U. șiP.C.U.S. In această problemă Prezidiul a pornit de la poziția sa principială, adoptată în ședința din 8 iulie.Prezidiul a subliniat fidelitatea partidului comunist față de principiile colaborării tovărășești reciproce și față de schimbul de păreri îh problemele care prezintă interes comun pentru partidele comuniste și muncitorești din țările socialiste și din toate celelalte țări. Prezidiul C.C. al P.C.C. salută întâlnirile și convorbirile cu reprezentanții diferitelor partide comuniste și muncitorești. Prezidiul a adoptat hotărîrea

de a propune partidelor frățești în- tîlniri bilaterale, in cadrul cărora reprezentanții partidelor să se informeze reciproc cu privire la politica partidelor lor în prezent. Astfel de întîlniri, după părerea Prezidiului C.C. al P.C.C., creează condiții pentru întîlniri mai largi în viitor.Prezidiul C.C. al P.C.C. a ajuns la concluzia identică că în interesul procesului socialist al democratizării este necesar să se depună și în viitor toate eforturile pentru a păstra și dezvolta bunele relații prietenești cu toate țările socialiste și toate partidele comuniste și muncitorești frățești, cu toate forțele progresiste și revoluționare din lume.Prezidiul C.C al P.C.C. va comunica .poziția sa conducerilor .partidelor frățești în scrisori, care conțin și invitația de a realiza întîjnirl reciproce pe teritoriul Cehoslovaciei.

ATENA 13 (Agerpres).— Din Atena se anunță arestarea unui grup de ofițeri superiori, considerați drept sprijinitori ai regelui Constantin, în contra- lovitura de stat » acestuia, din luna decembrie. Printre cei arestați se numără generalul Konstantin Kollias, care fusese trecut în rezervă imediat după tentativa de contralovitură, fiind acuzat că a pus la dispoziția regelui trupele pe care le comanda. Au fost, de asemenea, arestați trei ofițeri superiori din forțele armate, precum și un ofițer superior din poliție. Acest nou val de arestări a fost precedat, la începutul săptămînii, de arestarea unui alt grup ele zece ofițeri superiori. S-a anunțat, pb de altă parte, arestarea lui Haris Karaitzas, fost lider al tineretului în cadrul Uniunii naționale radicale.

Perioada celor doi ani care s-au scurs de la adoptarea Declarației de la București a adus o deplină confirmare a tezelor și principiilor conținute în ea, a reliefat valabilitatea și actualitatea soluțiiloi- preconizate, a relevat forța mobilizatoare și vitalitatea lor, realismul măsurilor concepute pentru destindere și pace în Europa.în acest răstimp s-a accentuat tendința care se manifestă în țările . occidentale de a ieși de sub tutela americană ; după părăsirea de către Franța a organismelor militare ale N.A.T.O., criza acestui bloc militar nu numai cil, nu s-a atenuat, dar în țările respective se manifestă tot mai puternic curentul anti-N.A.T.O., revendicarea opiniei publice de a se promova o politică independentă. Concomitent cu aceasta, în Europa se intensifică curentul pentru lărgirea legăturilor și colaborării între toate statele europene.Păreri în favoarea lichidării practicilor „războiului rece" șl apropierii între toate țările continentului sînt exprimate în cadrul celor mai diferite organizații politice — socialiste, catolice, liberale etc. ; ele au fost consemnate în documentele unor organisme internaționale, în întîi- niri și congreșe consacrate special acestei probleme (printre altele: Conferința internațională a tineretului organizată de Federația tineretului socialist din Italia ; Conferința de la Helsinki a reprezentanților opiniei publice din 15 țări europene). Factori de răspundere dintr-o serie de țări europene, din Răsărit și din Apus, subliniază necesitatea îmbunătățirii climatului european ți relevă perspectivele favorabile existente în a-

Mesajul de
felicitare

a R. P. Ungare

a/ președintelui
Ho Și MinHANOI 13 (Agerpres). Min, președintele R. D. a adresat un mesaj de lui Nguyen Huu Tho, tele C.C. al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, tuturor membrilor F.N.E. și conducerii forțelor armate de eliberare cu ocazia victoriei de la Khe Sanh. „Aceasta este o grea înfrîn- gere a S.U.A. și o mare victorie a noastră, se arată în mesaj. Victoria de la Khe. Sanh a arătat (limpede resursele și puterea invincibilă a forțelor noastre armate, a poporului nostru. Ea a adus o contribuție importantă la marile victorii obținute din primăvară și pînă în prezent de întregul Vietnam de sud. Pentru Vietnamul de nord, care recent a sărbătorit o victorie prin doborî- rea celui de-al 3 000-lea avion a- merican, victoria de la Khe Sanh constituie un imbold în vederea unor eforturi și mai mari ale forțelor armate și populației de a doborî tot mai multe avioane a- gresoare".

— Ho Și Vietnam, felicitare președin

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — Sîmbătă șira încheiat lucrările sesiunea Adunării de Stat a R. P. Ungare. In ultima zi, ministrul afacerilor externe, Janos Peter, a prezentat raportul cu privire la activitatea politică externă a guvernului R. P. Ungare.Subliniind relațiile prietenești care există între R. P. Ungară și țările socialiste, raportorul a menționat că se află în curs de elaborare noi tratate de prietenie, laborare și asistență mutuală Bulgaria și cu România.Relevînd importanța vizitei cute în Ungaria de o delegațiepartid și guvernamentală cehoslovacă, J. Peter a spus „îmi exprim speranța că actualele procese interne din Cehoslovacia vor contribui în cele din urmă la creșterea prestigiului internațional al lumii socialiste si la sporirea eficienței eforturilor noastre comune în domeniul politicii externe".

fade

Calamități provocate 
de secetă in ChileSANTIAGO DE CHILE 13 (A-gerpres). — Cabinetul de miniștri chilian s-a întrunit sîmbătă de urgență pentru a discuta situația creată în Chile ca urmare a celei mai grave secete cunoscute de a- ceastă țară în ultimii 100 de ani. Anul acesta din cauza secetei au pierit aproximativ 200 000 de vite — a declarat președintele republicii, Eduardo Frei. Guvernul a declarat o zonă foarte întinsă — de la Atacama situată în nord pînă la Nuble în sud — drept „zonă de dezastru național".Seceta care a bîntuit și s-a agravat permanent în ultimii cinci ani a provocat pagube serioase economiei naționale, afectată deja de o creștere cu 18,9 la sută a ratei inflației în primele șase luni ale anului 1968.Hotărîrea guvernului deschide calea alocării unor fonduri speciale spre a fi folosite în lupta împotriva urmărilor secetei. Guvernul a cerut, de asemenea, societăților de electricitate și apă să ia măsuri pentru instituirea unei stricte raționalizări pentru a menține resursele de apă ale țării.

PRAGA 13 (Agerpres). — La Praga a avut loc o consfătuire republicană a lucrătorilor comitetelor' naționale — organe locale ale puterii de stat. Luînd cuvîntul cu acest prilej. Oldrlch Cernik, președintele guvernului cehoslovac, s-a ocupat de unele probleme ale dezvoltării tării în perioada actuală si a relevat rolul conducător pe care-1 ocupă în a- ceasta Partidul Comunist din Cehoslovacia.Analizînd lipsurile existente și cauzele lor, precum și modul de a le înlătura, vorbitorul a subliniat că oamenii nu trebuie împărțiți mecanic în conservatori si progresiști și că o astfel de modalitate este de fapt o reîntoarcere la metode vechi, cînd diferite personalități îsi arogau dreptul de a hotărî ce este si ce nu este socialist, ce corespunde și ce contravine principiilor internaționalismului. Noi subliniem neobosit, a continuat el, că dezvoltarea Cehoslovaciei în prezent se bazează pe tradițiile ei democratice și, în același timp, corespunde principiilor de bază ale marxism-leninismului și condițiilor interne ale tării. In nici un caz noi nu intenționăm să negăm rolul conducător al Partidului Comunist din Cehoslovacia. In fruntea societății trebuie să se afle oameni care să se bucure de încrederea opiniei publice și, în același timp, trebuie să
COMUNICAT COMUN SOVIETO - SUEDEZSTOCKHOLM 13 (Agerpres); — în comunicatul comun cu privire la vizita oficială a lui Alexei Ko- sîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., în Suedia se arată că „consolidarea păcii și asigurarea securității popoarelor cer ca relațiile interstatale să fie construite pe baza renunțării la folosirea forței sau amenințării cu forța și soluționării problemelor

litigioase internaționale numai pe cale pașnică".în comunicat se constată cu satisfacție extinderea relațiilor reciproc avantajoase dintre U.R.S.S. șl Suedia în domeniul comerțului, în colaborarea tehnico-științifică, culturală, sportivă și turistică.Primul ministru suedez, Tage Er- lander, a acceptat invitația de a vizita Uniunea Sovietică.

se lupte ca oamenii incapabili de a îndeplini sarcinile încredințate să fie înlocuită Nu trebuie să ne fie frică de aplicarea unor asemenea măsuri, . indiferent de persoane, deoarece aceasta este în interesul socialismului.Referindu-se la prietenia cu Uniunea Sovietică, președintele guvernului cehoslovac a relevat: Noi vrem să dezvoltăm prietenia și alianța pe baza egalității în drepturi și neamestecului, în așa fel îneît rezultatul acestei activități, neformale și nedeclarative, să fie o adevărată întărire a prieteniei. Noi ne vom îndeplini angajamentele politice, economice și militare față de țările socialiste și fată de Tratatul de la Varșovia deoarece noi sîntem prietenii lor, iar ele trebuie să aibă încredere în aceasta.Referindu-se la situația din țară, Oldrlch Cernik a relevat că în cadrul mecanismului social-intern complex, ca urmare a dezvoltării trecute, se manifestă forțe care ar putea să "amenințe procesul renașterii. Este vorba, pe de o parte, de forțe interne conservatoare din partidul comunist, iar pe de altă parte, de forțe de dreapta care mai există pînă în prezent în societatea noastră. Nu există temei de îngrijorare pentru soarta socialismului. Oamenii ne vor controla și ne vor critica, a continuat vorbitorul, subliniind că organele de stat și guvernul trebuțe să servească poporului și nu să stea deasupra acestuia. Noi trebuie să recunoaștem greșelile și să spunem oamenilor adevărul. Situația economiei naționale este serioasă, însă nu critică, a relevat O. Cernik. Prin dez- voltareâ reformei economice este necesar să se lichideze dezechilibrul economic. După toate probabilitățile, guvernul va prezenta analiza situației economiei naționale la sfîrșitul lunii iulie.în 'încheierea lucrărilor consfătuirii, participants au adoptat o rezoluție prin care declară că sînt hotă- rîți să participe la realizarea programului de acțiune al P.C.C. și a declarației-program a guvernului, să contribuie la adîncirea rolului comitetelor naționale în dezvoltarea democrației socialiste.

Preocupări pentru 
folosirea pașnică 
a fundului 
oceanelorNEWComitetul O.N.U. pentru folosirea pașnică a fundului oceanelor, creat în luna decembrie 1967, a hotărît că sînt necesare noi aranjamente legale privind folosirea pașnică a fundului oceanelor. Cu toate că nu s-a ajuns la o concluzie precisă asupra formei definitive a acestor aranjamente, ș-au primit numeroase sugestii din partea celor 35 de state membre ale Comitetului și din partea unor agenții specializate ale O.N.U.Aceste sugestii au fost discutate în cadrul a două sesiuni, care au avut loc în martie și respectiv în cursul acestei săptămîni. Comitetul se va întruni din nou în luna august la Rio de Janeiro pentru 

a pregăti un raport care va fi prezentat la cea de-a 23-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. Totodată, comitetul va studia propunerile privind prevenirea extinderii cursei înarmărilor în acest mediu și în legătură cu stabilirea liniilor directoare ale explorării și exploatării resurselor fundului oceanelor.

YORK 13 (Agerpres). —

Dosarul
SirhanProcesul lui Sirhan Sirhan, asasinul senatorului Robert Kennedy, pare să devină cea mai costisitoare acțiune judecătorească, ce a avut loc vreodată în Statele Unite. Autoritățile districtuale din Los Angeles au apreciat că cele două scurta apariții în public ale lui Sirhan au costat 210 629 dolari, în afară de cabina de sticlă in- casabilă construită special pentru aparițiile lui Sirhan în public, celula din palatul justiției în care se află acesta în prezent este înconjurată de o încăpere cu aer condiționat. în fondul afectat acestui proces sînt închise și sumele plătite unui grup de 24 de persoane ce e- fectuează investigațiile pentru afla „toate aspectele cazului".

agențiile de presă transmit:
La Rostock (R. D. Germa

nă) s-au încheiat lucrările 
celei de-a 11-a conferințe a 
muncitorilor din țările Balti
ce, Norvegia și Islanda, organizată în cadrul „Săptămînii Mării Baltice". Principala problemă dezbătută a fost întărirea luptei pentru pace și securitate europeană.

ției în țările din sudul Africii, inclusiv teritoriile portugheze.
La Moscova a avut loc o întîl- nire între o delegație a P.C.U.S., în frunte cu Leonid Brejnev, secretar general al P.C.U.S., și o delegație a P.C. din Germania, în frunte cu Max Reimann, prim-secretar al P.C. din Germania.

1 de lucru al Comisiei 
pentru drepturile o- 

mulul a încheiat audierile de la New York cu privire la situația din țările sudului Africii. Membrii grupului urmează să plece duminică în opt capitale europene și africane pentru a continua aceste audieri. Grupul caută să obțină mărturii 'cu privire la încălcarea libertăților sindicale în Republica Sud-Africană, Africa de Sud- Vest ți Rhodesia, precum și asupra tratamentului aplicat deținuților poli-

Nava școală românească 
„Mlrcea* a sosit, sîmbătă, în portul Napoli, într-o vizită de curtoazie. Ambasadorul României, Cornel Burtică, care a sosit în port pentru în- tîmpinarea navei, a făcut împreună cu comandantul acesteia o vizită comandantului șef al departamentului militar maritim al Mării Tireniene de Sud, amiral de escadră Raffaele Barbera, și autorităților orașului.

Ministrul danez de externe 
a anunțat suspendarea lansă
rii de rachete meteorologice 
de Ia baza din Thule (Groenlanda). Raportul lui Karl Andersen, directorul institutului meteorologic danez, care recomanda amînarea programului de observații din cauza condițiilor nefavorabile, precum și criticile provocate de accidentul a- vionului „B-52" l-au determinat pe ministrul danez. să ia hotărîrea R- nunțată.

Președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, l-a primit sîmbătă pe Robert McNamara, președintele Băncii Mondiale, care se află într-o vizită în Republica Arabă Unită. La întrevedere a participat Hassan Abbas Zaki, ministrul ' economiei al R.A.U.
Primul simpo: 

țional In problema grelelor

cardiace a început în orașul Capetown din Republica Sud-Africană. 15 medici cardiologi, toți practicieni în intervențiile pe cord, participă la a- cest important colocviu la invitația prof. Christian Barnard, celebrul chirurg care a efectuat prima grefă a inimii la" om.
Premierul turc, Suleyman De- mirel, a salutat sîmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, progresul realizat în problema soluționării pașnice a problemei cipriote în urma acordului de păreri dintre Grecia și Turcia, în ce privește menținerea independenței insulei. Pînă în prezent, a spus el, divergențele în această problemă între părțile interesate făr ceau imposibilă orice apropiere.

izlon Interna'

Pastorul Ralph Abernathy, organizatorul „marșului săracilor" spre capitala americană, a fost eliberat sîmbătă. El a declarat că va continua să militeze pentru drepturile populației de culoare din S.U.A. i „Voi face tot ce-mi va sta în pu- m tință pentru a traduce în realitate i visul lui Martin Luther King". ■

etc. Referindu-se Ia domeniul e- conomic, ziarul francez „Combat" remarca: „reuniunile, consultările
sînt tot mai dese, se manifestă o tot 
mai bună înțelegere. Acest context 
nou se exprimă printr-o voință co
mună de a dezvolta schimburile co
merciale și de a intensifica toate 
celelalte forme de colaborare: in
dustrială, științifică, tehnică".Normalizarea relațiilor bilaterale, lichidarea sau atenuarea animozităților și conflictelor dintre state pe baza tratativelor se dovedește o verigă primordială în lanțul modalităților de însănătoșire a relațiilor europene, precum și a celor mondiale în ansamblul lor, ca premisă fundamen
tală a unor înțelegeri multilaterale destinate să asigure fiecărui popor un grad sporit de securitate. Facto
rul esențial în progresul cauzei 
securității europene îl constituie 
așezarea relațiilor tuturor țărilor pe 
baze noi, sănătoase, ceea ce reclamă 
în mod imperios respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta. Nimic nu poate să justi
fice amestecul în treburile interne 
ale altor popoare, respectarea neabă
tută a principiului independenței și 
suveranității naționale fiind o con
diție sine qua non a raporturilor 
normale între țări, a evitării con
flictelor interstatale, a destinderii șl păcii.Inregistrînd cu satisfacție elementele pozitive ale evoluției europene în cei doi ani care au trecut de la Consfătuirea de la București, popoarele continentului nu pot însă să subestimeze amploarea problemelor care mai sînt încă de rezolvat, dificultățile care decurg din existenta si menținerea unor surse de fricțiuni și încordare, obstacolele pe care cercurile imperialiste reacționare le ridică în calea înfăptuirii securității europene. Acțiunile cercurilor imperialiste americane urmăresc să mențină în continuare pozițiile înghețate ale trecutului și să alimenteze neîncrederea și tensiunea între statele continentului. Trezesc, de asemenea, o vie îngrijorare în rîndurile popoarelor europene recrudescența cercurilor neonaziste, revanșarde din R.F. a Germaniei, acțiunile forțelor reacționare din alte state vest-europene.Una din condițiile esențiale pentru înfăptuirea securității europene este/, abordarea realistă a schimbărilor z intervenite în Europa după si ca urmare a celui de-al doilea război mondial, asigurarea inviolabilității granițelor existente, inclusiv a frontierei Oder-Neisse, și recunoașterea existentei celor două state germane — Republica Democrată Germană și a Germaniei, faptul că cercuri Occident se normala

ceastă privință. Actualul premier al Franței, Couve de Murville declara nu de mult: „Nu văd de ce 
nu as fi optimist în ce privește viito
rul Europei. Tendința generală in 
Europa este spre destindere, adică 
spre încetarea războiului rece și spre 
stabilirea de relații normale și prietenești între toate țările acestui con
tinent". Cancelarul Austriei Josef Klaus, remarca : „La baza noii orien
tări în Europa stă ideea că recurge
rea la forță nu constituie o cale 
potrivită pentru reglementări dura
bile. Dacă popoarele , europene vor 
da într-o măsură tot mai mare do
vezi ale dorinței Idr de colaborare 
pe baza unor relații economice mai 
strînse.' a unor contacte culturale 
mai numeroase, pe calea promovării 
contactelor umane — este inevitabilă 
o ameliorare hotărîtoare a relațiilor 
politice". Președintele R.S.F; Iugoslavia, I.B. Tito, a afirmat: „Considerăm 
că sînt necesare contacte intense și o 
colaborare largă, egală în drepturi 
între toate statele... Este util să avem 
relații normale, să colaborăm și să 
ajutăm pe această cale tendințele 
spre făurirea unor relații normale 
între toate statele din Europa". Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, T. Jivkov, a arătat la rîndul său : „Nouă, oamenilor de 
stat, fruntașilor pe tărîm politic și obștesc, guvernele și popoarele ne-au 
încredințat sarcina istorică urgentă 
ca, prin eforturi comune, să transfor
măm Europa într-un continent al 
construcției pașnice, al colaborării pe 
bază de egalitate între statele care 
există în mod real pe continentul 
nostru, pentru a trasa calea spre, 
dezarmare generală si totală, spre , pace și colaborare în întreaga lume".Cu convingerea fermă că își îndeplinește una din importantele îndatoriri internaționale ce îi revine atît în calitate de stat socialist, cît și de țară europeană, Republica Socialistă România, în spiritul Declarației de la București, a militat și militează activ pentru crearea în Europa a unui climat de destindere, de încredere reciprocă, pentru participarea activă a tuturor țărilor și popoarelor continentului la o colaborare multilaterală. — bazată pe respectarea principiilor independentei și suveranității naționale, a egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne — pentru acțiuni concrete în vederea a- sigurării securității în Europa și în lume.Punînd în centrul activității lor internaționale dezvoltarea continuă a legăturilor de prietenie și alianță frățească cu toate țările socialiste, Partidul Comunist Român, guvernul român activează consecvent pentru extinderea colaborării cu toate țările europene, indiferent de orînduirea socială, întreprind noi și noi acțiuni menite să promoveze cauza securității europene. Acestui scop i-au fost consacrate multiplele schimburi de vizite, contacte politice și diplomatice, tratative dintre reprezentanții țării noastre și numeroase alte țări europene, între care notăm, ca fiind mai recente, vizita făcută în tara noastră de președintele Franței, De Gaulle, vizita delegației de partid și de stat condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu în R.S.F. Iugoslavia, vizitele întreprinse de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, în Italia, Finlanda, Suedia, precum și cele făcute în țara noastră de miniștri și oameni de stat din țări ca Anglia, Austria, Olanda, Belgia, JJanemarca, Turcia etc. Desfășurate în spirit de stimă și înțelegere reciprocă, aceste contacte, convorbirile pe care le-au prilejuit au dus la îmbunătățirea relațiilor bilaterale, la extinderea legăturilor reciproc avantajoase, la destinderii în Europa.Se poate constata cu satisfacție că dezvoltarea contactelor și a întîl- nirilor între factorii de răspundere din țările europene, din Est și din Vest, a devenit o caracteristică dominantă a vieții politice pe continentul nostru, sursa unui dialog viu. fructuos în probleme de interes reciproc și a căilor asigurării securității europene. Referindu-ne numai la evenimente din cele mai recente putem nota, evident tot cu titlu de exemplu, asemenea fapte ca vizita președintelui Austriei în U.R.S.S, și a premierului sovietic, A. Kosîghin, în Suedia, a premierului ungar, J. Fock, în Franța, a premierului polonez J. Cyrankiewicz, în Danemarca, a președintelui Vecei Executive Federale a R. S. F. Iugoslavia, M. Șpiliak, în Italia. La aceasta se adaugă numeroasele contacte între delegațiile parlamentare, de partid și de organizații obștești etc. Ca rezultat al acestor contacte, cunosc un curs ascendent schimburile în dome- _ _ ___niul economic, tehnico-științific, tern’ic de stabilitate, pace șf’înțele- cultural-artistic, sportiv. turistic gere în lume.

progresul

Republica Federală Este pozitiv tot mai largi din pronunță pentru relații cu Republica Democrată Germană. Chiar și în Germania occidentală, pături largi ale opiniei publice, personalități politice influente, dîrid dovadă de realism, cer tot mai insistent ca guvernul de la Bonn să renunțe la pretenția de reprezentant al întregului popor german, să recunoască R. D. Germană și granit tele sale, să facă totul pentru apro* pierea dintre cele două state germane.Sînt mai actuale ca oricînd propunerile cuprinse în Declarația de la București privind lichidarea bazelor străine de pe teritoriul altor state, luarea unor măsuri eficiente pentru destinderea militară, micșorarea și înlăturarea pericolului nuclear, înfăptuirea dezarmării. Viața arată în mod convingător că divizarea continentului european în grupări militare opuse este o frînă în calea dezvoltării destinderii și cooperării între state. In opinia publică se întărește convingerea că adevărata securitate a fiecărei țări nu decurge din politica blocurilor militare, ci rezidă în lichidarea cauzelor de încordare și conflict, în întărirea încrederii între state. își menține de aceea întreaga importanță propunerea conținută în Declarația de la București cu privire la desființarea concomitentă a alianței nord-atlantice și a Tratatului de la Varșovia.Evoluția evenimentelor Învederează în mod pregnant că realizarea securității europene impune înlăturarea pas cu pas a surselor de încordare, fructificarea cu grijă a tuturor posibilităților de întărire a încrederii și de apropiere > între popoare. Este necesar, după părerea țării noastre, să se manifeste o preocupare constantă, răbdare, tact, spirit de inițiativă pentru înlăturarea factorilor de tensiune și a piedicilor din calea colaborării. Eliminînjd reziduurile „războiului rece", actio- nînd neobosit pentru promovarea unui spirit constructiv în viața politică, pentru discutarea eficientă și rodnică a problemelor nerezolvate, se poate asigura construirea securității europene. Este de aceea dato
ria tuturor statelor europene, a tutu
ror forțelor iubitoare de pace să ac
ționeze astfel incit procesul destin
derii să nu poate fi frînat, ci, dim
potrivă, să fie stimulat prin canaliza
rea tuturor eforturilor, a tuturor e- 
nergiilor spre lichidarea germenilor 
de animozitate și conflict, spre sta
tornicirea unui climat de înțelegere 
și încredere reciprocă — singurul 
care permite înaintarea spre obiecti
vul securității europene.înfăptuirea acestui deziderat privește nu numai popoarele europene ; în aceasta sînt interesate toate popoarele, întreaga omenire. Orice progres în rezolvarea acestei probleme ar avea repercusiuni favorabile a- supra ansamblului situației internaționale, ar veni în sprijinul tuturor forțelor care militează pretutindeni pentru libertate și independență națională.Se poate constata cu satisfacție că forțele care se pronunță pentru securitate în Europa, pentru relații normale, sănătoase, între state, pentru respectul independentei și suveranității popoarelor sînt puternice, puțind să împiedice activitatea forțelor reacțiunii și imperialismului, contrară intereselor popoarelor europene. Este însă nevoie în continuare de eforturile conjugate ale statelor europene, ale tuturor - forțelor iubitoare de pace pentru a se înainta, pas cu pas, pe calea care să ducă la realizarea obiectivului care — potrivit cuvintelor Declarației de la București — constă în a face din Europa un continent al colaborării multilaterale și rodnice între națiuni egale în, drepturi, un factor pu- gere în lume.
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