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BRAȘO.V (coresp. „Scînteii"). 
uzinele și fabricile brașovene există 
o preocupare susținută pentru îmbu
nătățirea tehnologiei de fabricație. 
La Uzinele „Tractorul" s-au luat mă
suri pentru aplicarea unor procedee 
avansate la reperele forjate. Astfel, 
45 de repere ale tractorului se lu
crează în prezent pe maxiprese. Nu
mai prin trecerea pinionului satelit 
de la forjarea pe presele cu fricțiu
ne la matrițarea pe maxiprese de 
630 tone, s-a ajuns la o creștere a 
productivității muncii de 40 la sută 
și la îmbunătățirea simțitoare a ca
lității acestei piese.

Rezulțate 
Uzinele de

BACĂU . . ..
în toate secțiile fabricii de hîrtie și 
celuloză „Steaua roșie“ din Bacău, 
întrecerea socialistă cunoaște un pu
ternic avînt. Pentru îndeplinirea 
planului și a angajamentelor luate 
în întrecere se întreprind numeroa
se acțiuni menite să pună în valoare 
noi rezerve de creștere a producti
vității muncii. Rezultatele obținute 
oglindesc acest lucru ; la sfîrșitul 
semestrului I productivitatea muncii 
a crescut cu 10,19 la sută față de 
sarcina planificată. Angajamentul 
privind sporirea productivității mun
cii este astfel îndeplinit și chiar de-

Tema în discuție — îngrijirea ma
șinilor — nu-i deloc nouă. Dacă 
o aducem iară pe primul, plan, 
o facem pentru a releva sarcinile 
calitativ noi pe care le ridică, în mo
mentul de față, această problemă de 
o mare însemnătate pentru economia 
națională.

în anii puterii populare, întreprin
derile s-au reutilat cu mașini, agre
gate și instalații noi, complexe și pro
ductive; au apărut mari combinate și 
complexe industriale în care meca
nizarea și automatizarea au cuvîntul 
hotăritor. Este un proces necesar și 
statornic. De continuarea lui, acum 
și în perspectivă, se leagă cerințe de 
o maximă însemnătate, cum sînt 
creșterea continuă a productivității 
muncii, a rentabilității întreprinderii 
socialiste, dezvoltarea economiei în 
ansamblu. Grija față de mașini, în 
înțelesul ei simplu, ar fi ceva 
prea puțin — deși acea bună orîn- 
duială a locului de muncă, întreține
rea mașinii, îngrijirea ei continuă — 
constituie îndatoriri deopotrivă de o- 
bligatorii pentru- oricine și pentru 
orice fel cîe utilaj. La această bună 
deprindere se adaugă azi conștiința 
unei depline răspunderi de gospo
dari ai întreprinderilor. Se ocupă de 
mașini ca adevărați tehnicieni. Și 
sînt veșnic preocupați să le dea o 
nouă tinerețe. Mulți, foarte mulți 
muncitori participă cu interes la ac
țiunea de modernizare continuă a 
mașinilor la care lucrează.

în urmă cu cîțiva ani, colectivul 

mun-

(Continuare în pag. V-a)
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Congo. Miercuri dupâ-amiazâ 
Moise Chombe a prezentat spre

La Florența s-au încheiat lucră
rile celei de-a noua Conferințe 
a mesei rotunde Est-Vest. Au 
fost adoptate două documente.

Un cutremur de pămînt deo
sebit de puternic a distrus o 
calitate situată în apropiere 
orașul Gazvine din Iran. Nu 
fost înregistrate victime.

Piintrc muncitorii uzinelor „Electroputere” din Craiova care folosesc cu indici superiori mașinile
< rectificatorul Ionel Diaconeasa. Iată-1 în fotografie mînuind mașina la care lucrează

roșu". La secția șasiu în urma pro
punerii făcute de inginerii Cristea 
Sorin, Hans Embert, reglorul Vasile 
Vîrjan, maistrul Teodor Pop s-a mo
dificat operația danturării la roțile 
dințate, introducîndu-se uri dispozi
tiv de prindere pe mașinile de tăiat 
dantură „Spiromatic 2". în afară de 
faptul că s-a îmbunătățit calitatea 
prelucrării, productivitatea muncii 
a crescut în acest fel cu 10 Ia sută.

Preocuparea pentru îmbunătățirea 
continuă a tehnologiei de fabricație 
alături de alte măsuri a avut ca 
rezultat creșterea productivității 
muncii pe ansamblul industriei bra
șovene în primele 6 luni ale anului 
cu 2,3 la sută față de plan.

pășit. La baza acestui succes au stat 
în mod deosebit măsurile luate pen
tru modernizarea mașinilor și utila
jelor. Modernizarea instalației de 
epurare a pastei de hîrtie la ma
șina nr. 6 prin confecționarea unei 
cutii de lansare și montare a selec- 
tifinelor a dus la o simțitoare creș
tere a productivității mașinii. în 
urma unor modernizări aduse ma
șinii de fabricație nr. 8 s-a ajuns 
la dublarea vitezei ei de lucru.

Ca urmare a creșterii productivi
tății au fost produse pînă acum 
peste plan 547 tone celuloză, 433 tone 
hîrtie și 13 tone caiete.

unei secții de la Uzinele de autoca
mioane din Brașov sărbătorea pe 
maistrul Gheorghe Sipoș, care împli
nea două decenii de muncă în între
prindere. Multe realizări de seamă 
lăsa în urma lui acest maistru Lau
reat al Premiului de Stat. Dar prin
tre invenții și raționalizări se mai 
afla ceva, care releva puternic 
concepția lui de om cu adevărat gos
podar. Strungul, la care lucrase 10 
ani încheiați, îl dăduse în primire 
fiului său, și el om destoinic, spu- 
nîndu-i : „Să ai grijă de el, fiule. La 
strungul ăsta am lucrat piese pentru 
primele autocamioane romînești. Și 
tot el te-a crescut".

Maistrul exprimase în puține cu
vinte și omenește ideea justă că ma
șina la care lucrezi este un bun ob
ștesc, dar care satisface deopotrivă 
interesele generale și cele-personale. 
Despre aceasta este vorba. Sub 
impulsul construcției socialiste, al 
industrializării țării pe baza tehni
cii noi, lucrurile se desfășoară pe un 
plan superior, dar esența rămîne 
aceeași : în îngrijirea și exploatarea 
calificată a mașinilor se întîlnesc și 
se îmbină cum nu se poate mai bine 
interesul colectivității cu cel al fie
căruia.

Se mai întreabă unii încă și azi 
cum au ajuns țesătoarele de la în
treprinderea „Teba" din Arad să a- 
tingă cel mai înalt randament la 
războaiele automate romînești nu de 
mult montate în țesătorie. Una din
tre explicații — dacă nu principala

3@ BANI

— este aceea timp ce noile
războaie erau amplasate în hală, țe
sătoarele se pregăteau intens la un 
asemenea agregat montat dinainte a- 
nume pentru specializarea lor. Au 
fost selecționate muncitoare dintre 
cele mai capabile, fruntașe și evi
dențiate în întrecerea socialistă. Ce 
denotă aceasta, dacă nu grija față de 
mașini ? Așa s-a ajuns la acel înalt 
randament despre care vorbeam mai 
înainte. Drumul spre creșterea pro
ductivității muncii — subliniem a- 
ceasta — trece prin terenul respec
tului și atenției pentru utilajul sau 
agregatul la care lucrezi.

Un inginer de la grupul școlar 
profesional din Hunedoara s-a ară
tat nedumerit atunci cînd secretarul 
comitetului de partid al combinatu
lui siderurgic a sugerat școlii să in
siste asupra acestei necesități. „Este 
util să arătăm viitorilor 
citori că generațiile noastre, între
gul popor, fac eforturi considerabile 
pentru dezvoltarea întregii economii 
pe bazele tehnicii moderne. Să se 
gîndească tot timpul la asta, și mai 
ales cînd vor veni să lucreze în uzi
nă“. Iată un lucru care stă la inimă 
tuturor. Dacă exploatarea judicioasă 
a mașinilor și prelungirea vieții lor 
sînt chestiuni care țin de calificarea 
cuprinzătoare a oamenilor, atunci 
unde să le spunem mai bine și unde

Ștefan ZIDĂRIȚĂ
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Lucrăm la Institutul de studii și 
proiectări hidroenergetice din Capi
tală. Treburi profesionale ne-au pur
tat recent pașii de-a lungul Văii Jiu
lui. Cu acest prilej am, constatat că 
în cartierul Vădeni din Tg. Jiu, în 
apropiere de podul șoselei ce duce 
spre Turcinești, ardea o mare canti
tate de deșeuri, de lemn. Cineva 
care răscolea, focul ne-a spus că 
lucrează la Complexul de industria
lizare a lemnului din localitate și că 
din această întreprindere se aduc 
zilnic aici vagoane întregi de bu
căți mici de placaje și furnire, cape
te de dulapi și rumeguș pentru a li 
se da foc, întrucit întreprinderea nu 
are nevoie de ele.

După cite știm, atît muncitorii din 
pădure cit și cei din întreprinderile 
de industrializare a lemnului au cq. 
obiectiv important în munca lor va
lorificarea deplină a acestei materii 
prime prețioase. Oare C.I.L. Tg. Jiu 
nu-i revine această obligație ? De- 
șeurile de lemn pot și trebuie să fie 
folosite la ceva. Ele ar putea fi tri
mise altor întreprinderi pentru a fi 
transformate în plăci aglomerate 

. sau plăci fibro-lemnoase ; ar putea fi 
livrate unor centrale termice pentru 
producerea de aburi și energie ; ar 
putea fi folosite pentru încălzit. In 
orice caz, arderea deșeurilor în acest 
mod constituie o pagubă de neiertat.

Nicolae MITEA
Tiberiu CON5TANT1NESCU 
tehnicieni

★
Nota redacției : Cu cîteva luni în 

urmă, ziarul nostru a mai publicat o 
scrisoare tot despre gospodărirea de
șeurilor la Complexul de industriali
zare a lemnului din Tg. Jiu. în răs
punsul trimis redacției conducerea 
întreprinderii arăta că a luat mă
suri pentru valorificarea deșeurilor. 
După cum se vede însă din scri
soarea pe care o publicăm acum, a- 
ceste măsuri n-au fost întrutotul 
aplicate.

Socotim că este cazul ca organele 
de resort să stabilească modalitățile 
de valorificare a deșeurilor de lemn 
la C.I.L. Tg. Jiu și să combată orice 
risipă.

Colectivele exploatărilor miniere 
Teliuc și Ghelar cur livrat de la în
ceputul anului furnalelor de la Hu
nedoara și Călan peste prevederile 
planului mai mult de 8 300 tone mi
nereu de fier. Acest succes s-a ob
ținut îndeosebi pe seama extinderii 
și aplicării unor metode de lucru de 
mare productivitate. Pentru a sprijini 
întrecerea furnaliștilor în realizarea 
unor indici sporiți de utilizare a a- 
gregatelor, minerii de la Teliuc și 
Ghelar au asigurat în minereul li
vrat furnalelor o cantitate de metal 
în plus peste cea planificată din 
care se poate elabora circa 5 000 
tone de fontă.

După cum s-a anunțat, ediția a XVIl-a a tradiționa
lei întreceri cicliste „Cursa Scînteii” va avea loc între 
12 și 19 iulie. Caravana ciclistă va străbate de această 
dată un traseu nou, parcurgînd peste 1 100 km prin re
giunile București, Ploiești, Galați, Bacău, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, Brașov, Argeș. La start, alături de cei 
mai buni rutieri, membri ai loturilor reprezentative (G. 
Moiceanu, I. Cosma, C. Dumitrescu, Gh. Bădără, Em. 
Rusu, I. Stoica, I. Ardeleanu, C. Ciocan etc.), vor fi pre- 
zenți și o serie de rutieri tineri care s-au evidențiat în 
competițiile de pînă acum. în total numărul cicliștilor 
participanți la „Cursa Scînteii" este de 50. Cele mai nu
meroase loturi le vor alinia cluburile bucureștene Di
namo (în rîndul acestuia fiind mai mulți cîștigători ai 
edițiilor precedente ale cursei : Gh. Calcișcă, L. Za- 
noni, W. Ziegler, A. Șelaru), Steaua, Olimpia, Voința. 
Au fost invitați și alergători din Ploiești, Cluj, Brașov, 
Azuga și din alte orașe.

Cele șapte etape ale „Cursei Scînteii" au următorul 
kilometraj : etapa I București — Ploiești — Buzău (144 
km) ; etapa a Il-a Buzău — Focșani — Adjud — Onești 
(165 km) ; etapa a III-a Onești — Sf. Gheorghe — Tuș- 
nad — Miercurea Ciuc (192 km) ; etapa a IV-a Miercu
rea Ciuc — Sovata — Tg. Mureș (170 km) ; etapa a 
V-a Tg. Mureș — Tîrnăveni — Mediaș — Sibiu (150 
km) ; etapa a Vl-a Sibiu — Rm. Vîlcea — Pitești (165 
km) ; etapa a VlI-a Pitești — București (120 km). După 
etapa a IV-a (joi, 16 iulie), cicliștii vor avea o zi de 
odihnă la Tg. Mureș
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Evoluția crizei de guvern din 
Italia. Miercuri seara la Roma a 
avut loc o nouă reuniune a re
prezentanților celor patru partide 
din coaliția guvernamentală pre
cedentă. Se consideră că trata
tivele pentru formarea noului gu
vern pe baza formulei centru- 
stînga vor mai necesita două-trei 
zile. Observatorii consideră că 
partidul democrat-creștin nu do
rește dizolvarea coaliției, deoa
rece aceasta ar necesita noi a- 
legeri.

La Tulcea a fost inaugurat ieri 
Muzeul Deltei Dunării. în prima sală 
a muzeului sînt expuse panouri, 
hărți și grafice oglindind geneza și 
istoricul Deltei. Alte săli prezintă 
flora și fauna Deltei, păsări și ani
male care trăiesc în terenurile inun
dabile, în stufăriș și plauri, pe grin
duri. Sînt prezentate aspecte carac
teristice Deltei, colonii comune de 
specii diferite de păsări care își fac 
cuiburi suprapuse, pelicani, cormo
rani, egrete și alte rarități faunistice, 
declarate monumente ale naturii. 
Muzeul cuprinde o interesantă hartă 
turistică a Deltei și un acvariu for
mat din 32 bazine cu peste 50 specii 
de pești de apă dulce și exotici.

In acest an la gospodăriile agri
cole de stat din Giarmata, Găvo.țdia, 
Iosifalău, Honorici și în alte unități 
agricole socialiste de stat din regiu
nea Banat au fost construite și 
date în folosință 20 de apartamente 
pentru ingineri și alte cadre de spe
cialiști din agricultură. Pînă la sfîr- 
șitul anului, gospodăriile agricole de 
stat din regiune vor da în folosință 
încă 12 apartamente. Și pentru in
ginerii care lucrează în gospodă
riile colective din regiunea Banat se 
construiesc locuințe noi. în gospo
dăriile colective din raioanele Arad, 
Sînnicolau Mare, Deta, Timișoara 
și Oravița, de pildă, se construiesc 
38 de apartamente cu cîte 2—3 ca
mere fiecare.

BAIA 
In 1961 
pedagogic de trei ani din Baia Mare 
în vederea, asigurării de cadre cali
ficate pentru școlile de 8 ani 
d.in regiunea Maramureș. Zilele 
acestea a absolvit institutul pri
ma. promoție. Ultimul grup de 
studenți de la facultatea de științe 
naturale s-au prezentat marți la se
siunea examenului de stat din insti
tut. Au susținut examenul și absol
venții facultăților de matematică și 
de limbă și literatură romînă. Pri
ma promoție de profesori care a 
terminat institutul pedagogic în a- 
ceste zile a. dobîndit și primul suc
ces : toți cei 108 studenți care au 
frecventat, cele trei facultăți au fost 
declarați promovați la sfîrșitul anu
lui de' învățăm-înt.

Secretarul generai al O.N.U. 
a răspuns miercuri, în cadrul unei 
conferințe de presă, unor între
bări privind diferite probleme in
ternaționale. (Amănunte în pag. 
a Vï-a).

țării. Nu- 
cursul 

prin apro-

Nu este mult de cînd în țară s-a 
răspîndit vestea că noi exploatări 
miniere se deschid. în Valea, Mo- 
trului, ca urmare a, descoperirii 
unor zăcăminte carbonifere. Au în
ceput lucrările de săpare a galerii
lor, pregătirea exploatării cărbune
lui. Totodată, aici, la poalele dealu
rilor subcarpatice ale Olteniei au 
început construcții de locuințe.

Un miner ne-a invitat să-i vizi
tăm apartamentul din orașul Mo
tru. Degeaba veți căuta, pe hartă 
numele acestui oraș. Este poate cel 
mai. tînăr oraș al 
mele și l-a luat de la 
de apă ce trece 
piere. Orașul se adăpostește în de
presiunea. dintre dealurile Merișu- 
lui, Prigoroiului și Cuca. Azi nu 
sînt aici nici 300 de apartamente, 
dar peste cîțiva ani orașul va. cu
prinde 5 microraioane însumând 
circa 12 000 apartamente, școli, 
complexe comerciale, cinematogra
fe. Pînă la 23 August, încă două 
blocuri cu 119 apartamente vor fi 
date în folosință.

Primii constructori au apărut în 
noiembrie 1962. Atunci s-a turnat și 
întâia temelie a noului oraș. Intre 
timp platoul Văii Motrului și-a 
schimbat aspectul. Vizităm șantierul 
de locuințe. Aici l-am. întâlnit, pe șe
ful de lot Forla.fu Dragostin. Este 
tînăr, abia a împlinit 27 de ani. 
Are vechi state de serviciu î.n caii- 

G

Blocuri date în folosință la Motru. Acestea ca și cele aflate în con
strucție încep să contureze noul oraș

aprobare președintelui Kasavu- 
bu lista noului guvern congolez 
de tranziție. într-o declarație fă
cută presei, el a subliniat că a 
întîmpinat „dificultăți pînă în ul
timul moment. Anumiți membri ai 
fostului guvern, a arătat el, au 
încercat prin toate mijloacele să 
întîrzie formarea cabinetului". 

täte de constructor pe șantierele 
unor S.M.T.-uri și ale cartierelor de 
locuințe ale T.R.C. Oltenia. Este ta
tăl lui Leontin, primul născut al o- 
rașului. Abia se dăduse în folosință 
blocul Bj, cînd a venit pe lume 
Leontin. Vîrsta lui coincide cu cea 
a orașului.

Recent, a. început construcția 
punctului comercial, la care s-au 
turnat fundațiile, și a unei școli.

Zilnic, zeci de mașini se îndreap
tă cu balast, nisip și ciment spre 
stația de betoane, iar de aici, încăr
cate cu sute de metri, cubi de be
ton, spre șantierul de locuințe. 
Constructorii Motrului, tineri și bă- 
trîni, sînt mândri, că participă 
înălțarea noii așezări miniere. ■

Pe șantier au venit tineri din 
ferite colțuri ale regiunii. Sub 
drumarea atentă și permanentă a 
colectivului, aceștia se califică, de
vin muncitori de nădejde. Tinerii, 
mineri și constructori, iau parte la 
acțiunile de înfrumusețare a o- 
rășelului, de strîngere a. fierului 
vechi. In fiecare săptămână se vi
zionează filme, se organizează con
ferințe cu sprijinul Casei de Cultu
ră din Baia de Aramă.

Minerii sînt mândri nu numai de 
roadele muncii lor. ci și de acelea 
ale rîvnei harnicilor constructori ai 
orașului, care clădesc locuințe spa
țioase, frumoase.

Gheorghe VÎLCEANU
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Scrisori către „Scînteia“
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Muzeul de arta al R. P. Romine. Aspect din sala Andr eescu—Luchian, recent reorganizată
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Festivalul de muzică ușoară

a B a ni a i a 1964
Pe litoral, un afiș inspirat, semnat de graficianul I. Molnar, atrage 

atenția asupra unui apropiat eveniment artistic : cel de-al Il-lea concurs 
și festival de muzică ușoară ce se va desfășura între 14 și 19 iulie la 
Teatrul în aer liber de la Mamaia. Această nouă ediție, așteptată cu 
interes de marele public, se integrează în manifestările culturale care 
cinstesc a XX-a aniversare a eliberării. L-am rugat pe maestrul emerit 
al artei Gherase Dendrino, președintele juriului concursului, să ne relate
ze unele amănunte cu privire la această competiție muzicală :

Ce ne puteți spune despre con
cursul de creație de muzică 
ușoară din acest an ?

Nu de mult s-a încheiat prima e- 
tapă a concursului de creație orga
nizat de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă. Juriul a selecționat 
24 de lucrări din cele aproape 300 
trimise la Consiliul muzicii. Cred 
că aceste lucrări sînt reprezentative 
pentru nivelul de dezvoltare al mu
zicii noastre ușoare. Dezbaterile 
care au avut loc pe marginea lu
crărilor audiate ne-au condus la 
concluzia că anul acesta pot fi pre
zentate un număr mai mare de lu
crări decît la precedenta ediție a 
festivalului de la Mamaia. Ele au 
și fost anunțate în coloanele pre
sei. Cele mai bune dintre aceste cre
ații dezvoltă inspirat tradițiile mu
zicii ușoare romînești, sînt opti
miste, melodioase, au un viu colo
rit orchestral. Ritmurile moderne, 
dansante, sînt prezente în cîteva lu
crări scrise cu originalitate. Variate 
ca factură, ca stil, ca temă, cu texte 
adeseori de bună calitate, piesele se
lecționate vor satisface cred, exi
gențele auditorilor. Dar, desigur, 
ele vor căpăta consacrare și circu
lație abia după interpretarea lor la 
Mamaia, sufragiile publicului avînd, 
în acest sens, o pondere hotărîtoare.

I In ce va corista festivalul ?
Piesele selecționate de juriu au 

fost incluse în programele concer
telor festivalului. Aceste programe

vor cuprinde nu numai noile lucrări; 
ci și unele din creațiile cele mai va
loroase ale genului realizate în ulti
ma vreme. La festival îsi vor da con
cursul 15 soliști din cei mai cunos-

pretare. Acompaniamentul va fi sus
ținut de orchestra de estradă a Ra- 
dioteleviziunii dirijată de Sile Di- 
nicu, orchestra de muzică ușoară a 
Casei de discuri „Electrecord“ con
dusă de Al. Imre și orchestra Tea
trului satiric muzical „C. Tănase" 
avînd dirijor pe Gelu Solomonescu. 
Ca prezentatori ai 
apărea alternativ Mircea Crișan, 
Dem Rădulescu, ~
Radu Zaharescu și Mihai 
manifestările Festivalului 
mai aduce contribuția 
Dinu Cernescu și pictorul
Dan Nemțeanu. Partiturile și texte
le celor 24 lucrări în primă audiție 
vor fi puse la dispoziția publicului 
în caiete tipărite de Editura muzi
cală a Uniunii Compozitorilor. De 
asemenea, noile lucrări au fost im
primate pe discuri Electrecord. 
Discurile și caietele eu partituri vor 
fi difuzate prin standuri și magazine 
de muzică. Si de data aceasta pos
turile noastre de radio si televiziune 
vor transmite programul festivalului.

concertelor vor

Stela Popescu, 
Ciucă. La 

își vor 
regizorul 
scenograf

ICum se va face selecția finală 
in vederea atribuirii premiilor ?

Ca și la ediția anterioară, publicul 
va fi solicitat să-și spună cuvîntul 
prin intermediul fișelor de aprecieri 
ce vor fi distribuite înaintea concer
telor. în hotărîrile sale, juriul va ține 
seama, bineînțeles, de opiniile pu
blicului. După ce vor fi stabilite 
cele mai bune lucrări, precum și cei 
mai valoroși interpreți va avea loc 
concertul festiv de închidere a fes
tivalului, în cadrul 
acordate și premiile, 
spus în încheiere 
nostru, că apropiata
valului din juriul căruia fac parte, 
va prilejui nu numai prezentarea 
în concerte publice a unora dintre 
cele mai reușite lucrări de muzică 
ușoară romînească, ci va stimula 
inspirația și exigența creatorilor și 
a interpreților care-și consacră acti
vitatea acestui gen îndrăgit de mi
lioane de ascultători.

căruia vor fi 
Nădăjduiesc, a 
interlocutorul 

ediție a festi-

Cuti. Prezentarea cîntecelor în dublă 
interpretare va face posibilă o relie
fare diferențială a valorilor partitu
rilor și ale textelor respective, ofe
rind, totodată, soliștilor condiții de 
afirmare a stilurilor proprii de inter-

Plenara lărgită 
a Consiliului teatrelor

Marți și miercuri au-avut loc lu
crările plenarei lărgite a Consiliului 
teatrelor din .Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă. Au participat, în 
afara membrilor consiliului, directori 
de teatre din Capitală și din țară, 
secretari ai comitetelor regionale de 
cultură și artă, autori dramatici, re
gizori, critici de teatru și secretari 
literari. Plenara a fost condusă de 
tov. Dumitru Popescu, vicepreședinte 
al C.S.C.A. Artistul poporului Radu 
Beligan, președintele Consiliului tea
trelor, a prezentat referatul cu pri
vire la realizarea repertoriului pe 
stagiunea 1963—1964 și la proiectele 
de repertoriu pe stagiunea 1964— 
1965. Criticul de artă Margareta Băr
buță a făcut o expunere despre valo
rificarea scenică a dramaturgiei ori
ginale, iar Nicolae Munteanu, secre
tarul Consiliului teatrelor, a expus 
referatul despre stilul de muncă al 
conducerii teatrelor. Pe marginea 
referatelor au luat cuvîntul, printre 
alții : dramaturgul Aurel Baranga, 
Emil Isac, directorul Teatrului Na
țional din Cluj, acad. Victor Eftimiu, 
Ilie Grămadă, directorul Teatrului 
Național „Vasile Alecsandri“ din 
lași, acad. Zaharia Stancu, directo
rul Teatrului Național 
giale" din București, 
Dorel Dorian și Paul 
zorul Radu Penciulescu, 
ședințe al Consiliului teatrelor, Tra
ian Șelmaru, redactor-șef al revistei 
„Teatru“, Gheorghe Leahu, directo
rul Teatrului de stat din Timișoara, 
actorul Dan Nasta, de la Teatrul de 
stat din Timișoara, Liviu Ciulei, di
rectorul Teatrului „Lucia Sturdza- 
Bulandra“, Nicolae Tompa, directo
rul Teatrului de stat din Tg. Mureș.

Referatele și discuțiile au relevat 
sarcinile ce revin teatrelor în orien
tarea repertoriului, în promovarea 
unor piese de înaltă ținută, în pre
gătirea exigentă a viitoarei stagiuni. 
Faptul că — în stagiunea recent în
cheiată — din totalul de 255 de pre
miere 137 au fost cu piese originale, 
reflectă atenția acordată de teatre 
dramaturgiei naționale. A fost subli
niată, totodată, preocuparea în di
recția prezentării unor opere va
loroase din dramaturgia universală, 
contemporană și clasică. Vorbitorii 
s-au referit la necesitatea unei înal
te valorificări scenice a dramaturgiei 
originale, precum și la îmbunătăți
rea continuă a conducerii instituții
lor teatrale.

S-a dat citire apoi listei premii
lor de interpretare a dramaturgiei 
originale pe anul 1963. Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă a de
cernat premiul pentru cel mai bun 
spectacol cu o piesă originală colec
tivului Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri“ din Iași pentru specta
colul cu piesa „Steaua polară“ de 
Sergiu Fărcășan. Premiul pentru cea 
mai bună interpretare a unui rol 
contemporan a fost atribuit actoru
lui Radu Beligan pentru dublul rol 
Șeful-Gore din piesa „Șeful secto
rului suflete“ de Al. Mirodan.

(Agerpres)

PERSONAJE BASM PE SCENA OPEREI

Constantin Piliuță

TUDOR AROMEZI

CRONICA LITERARA

„CADENȚE“ de Tudor Arghezi
Ritmurile cînd impetuoase, cînd domoa- 

le, cînd năvalnice, cînd strunite, ale acestui 
volum stau sub zodia primăverii. Nu pen
tru că paginile celei mai noi culegeri din 
lirica lui Tudor Arghezi se deschid cu 
acea poezie ce pare că a răsărit spontan 
din seva cîmpurilor, ca cea mai proaspătă 
floare a anotimpului tinereții („Bunădi
mineața, Primăvară I"), ci pentru că tot a- 
cest volum respiră o dragoste tumultuoasă 
fajă de patria înnoită care întîmpină pri
măvara „cu cofa plină I de rouă nouă și 
lumină", față de frumusețea omu
lui și a naturii, pentru că acest volum 
este deopotrivă o laudă a gingășiei și a 
cutezanței, a vieții intens trăite, a unei 
nobile solidarități umane. De aceea „Bună- 
dimineafa, Primăvară I“, poezie atît de a- 
proape de frăgezimea naturii așa cum 
este, de pildă, oratoriul „Anotimpurile" 
lui Haydn, atît de emoționantă prin lipsa 
ei de artificii artistice așa cum este, 
iarăși, Rapsodia I a lui Enescu, te cu
cerește și te ține multă vreme sub farme
cul ei. Și dacă te simți intr-adevăr ispitit 
să cauți secretul acestei emoții atît de co
pleșitoare, îl vei găsi în acea putere 
neasemuită a sentimentului care atunci 
cînd încălzește sufletul marilor artiști îl 
convertește în creații definitive, nemuri
toare. De fapt tot acest volum care cu
prinde versurile recente ale lui Tudor 
Arghezi, poetul ce se apropie de vîrsta de 
optzeci și cinci de ani („au trecut opt 
vremuri pline" spune în poezia „Aștep
tare") este expresia unui ciocoi interior 
intens, adeseori dramatic. Vîrsta nu a 
chemat contemplarea lipsită de zbucium 
și de întrebări, privirea 
tul pentru anii care au 
poezia sa nu-i însoțită 
depresiv în fața trecerii 
de înseninare :

limpiană, pe care numai încrederea de
plină în ceea ce ai duraf, în trăinicia crea
ției tale ți-o poate da. Din dialogul 
acesta, dus de cele mai multe ori pe șop
tite, în ceasuri de taină, atunci cînd 
„noaptea ochii nu-i închizi / Colcăiți ca 
de omizi", viața crește biruitoare, cu 
impetuozitatea măreață a unui final 
beethovenian. Pentru că numai o aseme
nea apoteoză ivită mai înfîi ca un zvon 
din depărtare, mai apoi ca o prezență 
iminentă, revărsîndu-se ca o cascadă so
noră fără să fie nici o clipă stridentă poa
te fi comparată cu poezia antologică „In
ginere",• friumf al zilei asupra nopții, ,a 
nădejdii asupra deznădejdii : „Ziua-nflo- 
rește-albasfră, în noaptea din fereastră. / 
Zăbranicul perdelii. trăsare-ncet și rece / 
Și, fragedă, lumina în sinul nopții frece".

Și aceasta pentru că volumul lui Tudor 
Arghezi este dominat de o concepție ac
tivă asupra vieții, mărturisind un sens etic 
înalt, care (îșnește necontenit spre culmi 
îndrăznețe. Aceasta a fost credința stator
nică a poetului ce a zărit în sine „șesuri 
și temelii de munți / Cu ceruri printre 
piscuri și rîuri pe subt punți". De aceea 
el spune omului : „la seama bine, somn 
să nu te fure, / Nu te opri, înnalfă-te vul
ture". Poezia este intitulată „Sus" și măr
turisește o profesie de credință etică pro
prie celui ce a scris „Cînfare omului", a 
celui ce a omagiat palma bătătorită, mîna 
aspră, a celui ce a celebrat munca și ac
țiunea ca supremi factori ai existenței noa
stre și care într-o poezie ca „Inscripție 
de bărbat" rostea acest îndemn :

„I. L. Cara- 
dramaturgii 

Everac, regi- 
vicepre-

Repertoriul romînesc de operă s-a 
îmbogățit, în ultimii ani, cu lucrări 
valoroase, bine primite de publicul 
spectator. în domeniul creației des
tinate copiilor, repertoriul original se 
limita însă la puține lucrări. Conven
ția pe care se întemeiază genul ope
rei — exprimarea unor situații, acți
uni și sentimente dramatice prin 
mijloace muzicale specifice scenei 
— pune compozitorilor probleme 
deosebit de complexe, ținind seama 
de nivelul de receptivitate al celor 
mici.

Opera-basm „Motanul încălțat' de 
Cornel Trăilescu, pe un libret, după 
Charles Perrault, de Nina Stoiceva 
și Tudor Mușatescu, reprezentată în 
stagiunea recent încheiată pe scena 
Teatrului de Operă și Balet 
Hero Lupescu, scenografia : 
Tutoveanu, coregrafia : Stere 
cu, maestru de cor : Stelian 
constituie un succes în domeniul cre
ației noastre muzicale. Calitățile lu
crării și spectacolului de care ne o- 
cupăm au răsplătit efortul creatorilor 
și al realizatorilor de a învinge difi
cultățile genului și de a stabili co
municarea dintre interpreți și publi
cul de-o șchioapă. Este de sperat că 
genul acesta va atrage și pe alți 
compozitori și că repertoriul pentru 
copii se va îmbogăți în continuare.

Subiectul ales de compozitor adu
ce în fața micilor spectatori năzdră
văniile cunoscutului personaj „Mo
tanul încălțat", denumit de astădaiă 
Cotoșman. în desfășurarea unor pe
ripeții străbătute de umor satiric, Co
toșman, devenit cavaler, se dove
dește isteț în toate acțiunile pe care 
le întreprinde. Acțiunea se des
fășoară rapid, cu multe momente 
de neprevăzut, cu surprize de tot fe
lul... Un bun libret, deși pe alocuri 
încărcat, un admirabil pretext pen
tru un comentariu muzical sugestiv, 
plin de culoare. Meritul compozito
rului este de a fi pus în valoare, 
într-un limbaj evoluat și în același 
timp accesibil, calitățile textului li
terar, ideile sale educative.

în loc de uvertură, pentru a capta 
de la început atenția, compozitorul 
a recurs la o scurtă pantomimă de 
iepurași, acompaniată de orchestră. 
Acest mic dar foarte reușit prelu
diu simfonic pregătește atmosfera de 
basm în care se va petrece acțiu
nea, sugerînd, totodată, — prin con
ținutul unui cîntec de copii — tema 
întregii opere. Desfășurarea acțiu
nii, deosebit de vie și plastică, îl 
introduce pe spectator într-o lume în 
care toate visurile sînt posibile. Mu
zica adecvată este aci poetică aci 
neastîmpărată, adesea ilustrînd gro
tescul, ironia.

Prelucrînd basmul lui Perrault, 
autorii libretului au ascuțit latura 
satirică și au introdus ideea muncii 
ca izvor al vieții și fericirii. E de 
remarcat tratarea realistă a basmu
lui, căruia i se restituie în epilog la
tura ireală, fantastă. Important e că 
semnificația luptei împotriva asupri
rii, deși adesea subliniată prea re-

toxic, se întipărește în mintea micilor 
spectatori. Restul rămîne... ca-n 
basm !

Dar în basmul-operă, pentru mu
zică acest specific fantastic e esen
țial și, dealtminteri, cele mai fru
moase pagini scrise de compozito
rul Cornel Trăilescu fac parte din a- 
ceastă siéra de imagini. Frecvența 
fragmentelor de recitativ și parlato 
ni s-a părut adeseori exagerată, deși 
cerută de necesitatea desfășurării 
rapide a acțiunii dramatice (este o 
deficiență la care contribuie autorii 
libretului, care nu au putut părăsi

cînd întîlnirea acestuia cu aleasa i- 
nimii sale, e o pagină muzicală, de 
asemenea, reușită.

Momentele lirice — ca și altele, de 
mare dinamism (arii, cîntece, coruri, 
ansambluri vocale etc.) sînt conce
pute de compozitor într-un stil con
centrat, simplu, caracterizînd psiho
logic, deosebit de expresiv, persona
jele, mai ales pe cele grotești. Or
chestra are un rol important prin 
crearea de tensiune și atmosferă. 
Fabulosul, grotescul, umorul prind 
viață și capătă acea putere de con
vingere ce a determinat succesul o-

(regia : 
Oielia 

Popes- 
Olariu)

Scenă din opera pentru copii „Motanul încălțat"

împietrită, regre- 
trecut. De aceea 
de un sentiment 
anilor ci de unul

„Flufure, fu, pe unde
„Putuși infra-n chilia mea ?
„Ce șfiri mi-aduci din primăvară, 
„Frumosule de cafifea

prin perdea

solară ?

„Fă-ți datoria pînă-n capăt, bine.
„Sînt daforii și țelul și povara,
„Fie că mîngîi omul, fie că-i aperi ța

Este sensul filozofic al poeziei lui Ar
ghezi crescut dintr-o comuniune exem
plară cu natura, cu omul simplu, către 
care atît de des și de mișcător se în
dreaptă recunoștința sa, cu țara lui pe care 
o slăvește în acorduri patetice.

Poetul vibrează în

ra .

Neliniștea ce străbate
nu poartă tristeți răvășite de vînfuri pustii
toare, ci este încărcată de freamătul ano
timpului bogat : „Auzi, fagurii din stup : / 
Se răscoc și, plini, se rup" nu ascunde 
spaimă ci se convertește intr-o liniște o-

uneori versurile
fața frumuseților 

naturii cu o sinceritate ingenuă : „A mai 
rămas în ramuri, neculeasă, / O vișină-n 
grădina de acasă, / Mărgăritarul roșu al 
pomului stufos. / De ce-l faci, Doamnă 
Fire, atifa de frumos ?", ceea ce ne amin
tește de reac|ia pe care o avea Nicolae

Grigorescu atunci cînd întîlnea asemenea 
minuni ale firii. Și deși poeziile lui nu 
sînt ceea ce teoria literară a numit pastel, 
prezența unei naturi grele de roade, este 
continuă și copleșitoare, inundă versurile 
acestea care : „De-o seamă cu sămînța 
de griu și cu porumbul, ! Mi-nnăbușe-n- 
coljirea pămîntul greu ca plumbul, I Dar 
sfărâmă țărîna, și gingașa fulpină I Se-n- 
nalfă mîngîiafă de boare și lumină".

Dar dacă aceste seve ale pămînfului 
hrănesc versurile lui Arghezi, le dau vi
goare, le fac să fie, dacă am folosi o 
imagine a sa : „îngreuiate de pămîntul 
din răzoare”, ele sînt deopotrivă însufle
țite de marea dragosfe pentru cel ce, 
de-opofrivă cu poetul, nu șfie „ce-i tihnă 
și hodină”.

Lauda străbunilor din graiul cărora s-au 
ivit cuvinfele potrivite constituie o artă 
poetică perenă a lui Arghezi. Versu
rile din „Testament" deschid orice antolo
gie a liricii sale, ca o confirmare a esen- . 
ței populare a scrisului său, a legăturilor 
indestructibile cu cei ce-au „adunat, prin
tre plăvani, ! Sudoarea muncii sutelor de 
ani". Și aceste „Cadențe" sînt străbătute 
de aceeași dragoste respectuoasă, mărtu
risită cu sfiala ce ți-o inspiră creația mă
reață durafă cu modestie. „Bade Ioane..." 
se intitulează scrisoarea către meșferul a- 
nonim ce se aseamănă perfect prin puri
tatea și integritatea lui morală, prin spon
taneitatea cu care făurește frumuseți ivite ' 
din fof ceea ce îl înconjoară; cu Ion 
ciobanul din poemul „Flautul descîntat". 
Desigur în aceste două poezii regăsim 
lauda permanentă pe care Arghezi a a- 
dus-o creatorului anonim, omului simplu 
care a iscat atîfea nestemate. Poetul 
se adresează acestuia elogiindu-i și înal
tele calități morale pe care le-a întru
chipat de-a lungul vremurilor : „Că ți-ai 
purtat prin veacuri, greu, povara, I Măr
turisesc ogoarele și țara / Clădită-n su
ferință și răbdare. / l-ai daf și sînge, și 
sudoare. Cînd ceasul dezrobirii ți-a su
nat, / Și sînge și sudori le-ai înviat. 7 
Ți-ai deșteptat și morții, și cu toții / v-ați 
dovedit măreți și strănepoții".

care totdeauna a 
mărturisit admirația în fața capodoperelor 
țesute „încet cu degetele calde” ale în
tregului norod, are in fața omului simplu

ucenicului 
la poarta 

încărcat 
tuturor iz-

sînt evi- 
numai prin 

pe care el
artei fol-

deplin perspectiva teatrului vorbit). 
Compozitorul înlătură în bună parte 
primejdia monotoniei ce decurge de 
aici, prin înțelegerea importanței 
funcționale a armoniei în realizarea 
intensității dramatice în sens muzi
cal, în maniera cavatinei bărbieru
lui din Sevilla. în multe din
tre tablourile operei, verva muzicii 
cîștigă în amploare, subliniind în
deosebi scenele comico-satirice.

Desfășurarea densă, adesea com
plicată, a acțiunii comportă în unele 
scene mijloace de expresie muzicală 
mai complexe. Scenele din turnu.1- 
închisoare — viu contrastante față 
de actul precedent, definesc sensul 
moral al acțiunii prin aria cu carac
ter dramatic a robului (osîndit să 
ude cu lacrimi coroana de zile mari 
a împăratului), prin eliberarea „ce
lor patru viteji" ce produce o mare 
satisfacție, ca și prin încăierarea 
motanului cu Marele dregător. De 
reținut este și tabloul din iatac, în 
care e folosită o muzică melodioasă, 
de un lirism aș spune feeric. Bine 
realizat aci este dinamismul finalu
lui, la care participă un mare an
samblu de soliști și cor : plecarea 
întregii curți la castelul Iui Ionică, 
fericitul stăpîn al Motanului încăl
țat. Duetul vocal plin de gingășie ce 
se desfășoară lingă coliba lui Io
nică — devenit voevod — și mar-

perei. Uneori se face simțită, totuși 
o insuficientă pondere a imaginii 
muzicale (de pildă în unele momente 
lirice ca în duetul Domnița-Ionică) 
unde factura „operetistică" introdu
să, se pare, cu orice preț, slăbește 
expresivitatea muzicii.

Talentatul colectiv artistic al Tea
trului de operă și balét al R. P. Ro
mine a dovedit virtuți și în acest 
domeniu — al operei pentru copii — 
pe care nu avusesem prilejul să i le 
cunoaștem. Jocul soliștilor și ansam
blului este firesc, spumos, antrenant 
și, prin aceasta, convingător. Regia 
a recurs la soluții ingenioase, făcînd 
ca atenția micilor spectatori să fie 
neîntrerupt solicitată. Artiștii reușesc 
să dea viață peripețiilor iscusitului 
motan. Magda Ianculescu și Iolanda 
Măroulescu, deținînd în cele două 
distribuții rolul motanului Cotoșman, 
precum și Maria Crișan, Maria Săn- 
dulescu, Valentin Teodorian, loan 
Hvorov, Ion Stoian, Valentin Loghin 
și alții, valorificîndu-și din plin ca
litățile vocale, au reușit să sublinie
ze însușirile eroilor de basm, să 
transmită spectatorilor ideile operei. 
Plasticitatea interpretării operei este 
autentic artistică. Vraja exercitată 
asupra copiilor, aplauzele spectato
rilor mici și mari au confirmat-o pe 
deplin.

Nicolae PAROCESCU

Un bun spectacol teatral
a televiziune

Și atunci, poetul

ez ifările 
ce bate 
maestrului 
de laurii 
binzilor și ai tuturor
virtuților : „Să-ți fac 
un cîntec ? Vorbe
le-mi sînt goale / Și 
nu au frumusețea 
din cintecele tale“. 
Este o mărturisire pe 
care numai artistul 
adevărat ce știe să 
prețuiască adevărata 
frumusețe o poate 
face. Sursele popu
lare ale creației ar
gheziene 
dente nu 
prețuirea 
o acordă
dorice dar și prin 
comuniunea deplină 
intre „cintecele“ sa
le și oamenii . din 

jur, prin acea osmo
ză spirituală ce se 
creează înfre cîntă- 
reț și semenul său.
„Cînfecele mele” mărturisește poetul „Pe 
la geamurile voastre / Care-au sfat în
tunecate, i Trec și astăzi, pe-nnoptate, / 

‘ Și le văd acum albastre”. De aceea su
prema răsplată morală a scriitorului e 
faptul c§ ^omul îl iubește".'îh’fața gestu
rilor spontane de admirație ale celor din 
jur („Cînd te-ajunge vreo scrisoare / De 
la munca orișicare, 7 Slove de necU- 
noscuți“) poetul are aceeași reacție sim
plă, firească : „Gîndul simte și fresare. / 
O deschizi și o săruți".

Toate aceste direcții prezente în volu
mul lui Arghezi se contopesc într-o subli
mă laudă adusă țării sale de astăzi, care, 
asemeni Unei frumoase din poveste, este 
„împodobită toată, de marea sărbătoare". 
Esfe o încununare patetică a tuturor séntî- 
menfelor trăife cu afîfa infensifate de poe
tul legat prin toate fibrele sufletului său de 
ceea ce numește: „Pămînt al țării mele și 
al meu". „întoarcere la brazdă" și-a in
titulat Tudor Arghezi una din cele mai noi 
poezii ale sale. Intîlnirea cu țara după 
ce a „hoinărit pînă la Marea mare” dă

poetului, a cărui faimă a trecut, ca să 
folosim o expresie a sa — „pesfe mai 
multe rînduri de hotare" și care se con
sideră totuși „cea mai nevrednică odras
lă de plugar" o bucurie copleșitoare. I se 
adresează cum s-ar adresa ființei celei 
mai apropiate, destăinuindu-și gîndurile, 
întretăiate de emoția reîntîlnirii : „Nu 
m-ai uitat ? E’pasul meu. Sînt eu". Alăfuri 
de „Bunădimineața, Primăvară I", poezia 
despre care am vorbit la începutul acestei 
cronici, „întoarcere la brazdă" se ridică 
din acest pămînf precum coloana infi
nită a lui Brîncuși, purfînd mesajul unui 
mare artist îndrăgostit de frumusețea țării 
și a oamenilor ei, al unui artist ce a ră
mas necontenit tînăr. De aceea harpa sa 
poate să cînte cu afîfa prospețime : „La 
început de. .vremuri, nădejdi și învieri, I 
Două-nflariri de muguri și două primă
veri" ce-simbolizează deopotrivă primă
vara naturii și a patriei lui.

Valeriu RlPEANU

Studiourile noastre de televiziune, con
secvent preocupate de înnoirea reperto
riului teatral, au pregătit și realizat, la 
sfîrșitul săptăminii trecute, unul dintre a- 
cele spectacole proprii care reușesc să 
definească căutările fructuoase ale reali
zatorilor. Montarea „Furtunii" lui Shakes
peare, deloc simplă și nu lipsită de oa- 
recari riscuri, a prilejuit un spectacol de 
remarcabilă ținută artistică, realizat cu 
respect pentru publicul micului ecran, cu 
multă grijă pentru valorificarea corespun
zătoare a capodoperei shakespeareene. 
In ansamblul montărilor prin care scenele 
noastre au cinstit cuadricentenarul drama
turgului din Stratford on Avon, „Furtuna", 
montată de Letijia Popa la televiziune, se 
înscrie printre reușite, îndeosebi datorită 
viziunii contemporane care a călăuzit crea
ția realizatorilor.

„Furtuna", testament filozofic al dra
maturgului englez, este una dintre cele 
mai comentate piese shakespeareene. O- 
glindind ecoul pe care l-au avut desco
peririle de noi teritorii în epoca respec
tivă și propunîndu-și, totodată, să aducă 
aspecte cotidiene ale luptei pentru pu
tere și mărire în societatea vremii, piesa 
dă expresie și marilor idei, marilor nă
zuințe ce însuflețeau mințile luminate ale 
Renașterii. Bogată în simboluri, „Furtuna" 
alcătuiește, prin cele trei personaje-cheie, 
— Prospero, Ariei și Caliban — un contur 
moral al omului. Unii comentatori l-au 
identificat pe Prospero, cel ce dezlănțuie 
„furtuna”, cu însuși autorul piesei ; ori
cum personaj simbolic, Prospero repre
zintă rațiunea umană care reușește să în- 
frîngă pornirile josnice, instinctele. Ariei 
simbolizează tendința spre frumos, în 
timp ce Caliban cumulează instinctele 
primare din om. Datorită universului pro
blematic al replicilor și al acțiunii, „Fur
tuna" nu este, desigur, o simplă feerie — 
așa cum au văzut-o unii realizatori ante
riori.

Ocolind modalitatea feeriei, regizoarea 
Lefiția Popa a pus accentul pe ideile care 
stau la baza alegoriei. Acțiunea propriu- 
zisă, bine cunoscută, interesează mai pu
țin ; important este faptul că personajele 
centrale sînt definite cu multă grijă în 
ceea ce ele au caracteristic. Prin aceasta, 
mesajul umanist al piesei capătă vigoare, 
în prim plan sînf evidențiate năzuințele 
spre descătușarea spiritului și științei ; 
ideea de rațiune justițiară, ca o concluzie 
supremă a textului, se impune convingă

tor în spectacol. Meritele montării de la 
televiziune sînt nu numai de conținut ci 
privesc și forma modernă de expresie. 
Utilizînd sugestiv resursele televiziunii, 
spectacolul a creat un cadru propice de 
acțiune duhului Ariei — ceea ce pe sce
nă se poate mai greu realiza —, a con
ferit momentului furtunii (prin suprapu
nerea imaginilor filmate ale unei mări a- 
gitate) tensiune și ritm. In general, cu re
zerva unui ușor abuz de procedee simi
lare, montarea se recomandă prin inge
nioase căutări expresive de factură înnoi
toare, menite să dea vigoare ideilor din 
text. Poate că decorul lui Lucu Andreescu 
— cu incontestabile virtuți plastice — 
a scăzut valoric de la stadiul schiței pînă 
la execuția sa finală (fapt care nu se în- 
tîmplă pentru prima oară la televiziune, 
dovadă fiind unele dintre excelentele 
schițe ale expoziției de scenografie, des
chisă în holul Palatului radio-televiziunii, 
care pe micul ecran își pierd din expre
sivitate). Trebuie remarcate, însă, în mod 
deosebit, contribuția discretă dar suges
tivă a coregrafei Miriam Răducanu în 
spectacol, ca și aportul operatorilor Ovi- 
diu Drugă, George Dulgheru, Beatrice 
Drugă și Emil Hențiu,

Acforicește, montarea televiziunii a a-
vut, de asemenea, calități importante : 
concepția regizorală s-a „materializai" în 
interpretări viguroase, telegenice. Din nou 
foarte bun (după o suită de alte roluri
care l-au impus), 
creat imaqinea 
malic și primitiv.

Mircea Albulescu a 
unui Caliban ani- 
condus în viață de

porniri josnice. Septimiu Sever (Prospero)
a avut cîteva momente frumoase cu Ma-
riela Petrescu (Miranda) și Alexandru Re- 
pan (Ferdinand), iar Viorel Branea, în ro
lul lui Ariel, a fost o apariție originală, 
contrastantă cu imaginile anterioare ale 
acestui „duh al binelui". Prin compoziții 
atent studiate Matei Alexandru (Stephano) 
și Marin Mioraru (Trinculo) au însuflețit 
cuplul comic al piesei, înscriindu-și crea
țiile printre cele mai bune ale spectaco
lului. Și jocul celorlalți actori — amin
tim doar pe Ion Marinescu, Jean Reder, 
Vasile Hulubei, Marcel Enescu, Ștefan Bă
nică — a constituit o contribuție substan
țială la myșită. „Furtuna" s-a bucurat, pe 
micul ecran, de o tratare bazată pe po
sibilitățile multiple ale televiziunii, a scos 
în evidență mesajul piesei.

Cäiin CÄLIMAN
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Cu ajutorul celor 9 combine de la S.M.T. Făurei, la gospodăria colectivă Surdila Greci, regiunea Galați, s-au recoltat 330 ha cu griu din cele 750 ha cultivate Foto : M. Andreescu

J Recoltarea cerealelor păioase este .principala',lucrare care se exe- 
b cută ,acum în agricultură. Colectiviștii, lucrătorii din gospodăriile de 

stat și S.M.\T. s-au pregătit din timp în vederea acestei importante ac
țiuni. Toate tractoarele, combinele și alte mașini agricole au fost re- 

{ vizuite și reparate pentru a putea fi folosite cu randament maxim. 
Planurile de lucrat întocmite în toate unitățile agricole socialiste pre- 

î vad modul de folosire a mașinilor, termenele de executare a diferite- 
î lor lucrări etc. In acest an, recoltarea cerealelor se desfășoară în con- 

diții climatice deosebite. In ultimele zile. în majoritatea raioanelor, au 
căzut ploi puternice, cantitățile de apă fiind mai mari decît cele care 

I cad în mod normal în tot cursul lunii iulie. Ținînd seama că vremea 
ț este nestatornică — zilele călduroase alternează cu averse de ploaie — 
; este necesară o bună organizare a muncii, astfel ca recoltatul să se 
ț poată face la timp și fără pierderi. Duminică și luni, în majoritatea 
é regiunilor timpul a fost frumos, așa că s-a putut lucra din plin la re- 
; coltat. Redacția ziarului nostru a organizat un raid-anchetă în regiu

nile București, Crișana, Dobrogea, Galați și Oltenia pentru a vedea 
cum se desfășoară lucrările de' recoltare. In pagina de față publicăm 
cele constatate cu acest prilej. '■

Hotărîtor pentru grăbirea recolta
tului este buna organizare a muncii 
în fiecare gospodărie colectivă și de 
stat, astfel ca mijloacele mecanizate 
și forța de muncă să fie folosite cit 
mai rațional. Planurile întocmite cu 
sprijinul consiliilor agricole au ur
mărit tocmai acest lucru. Dar în 
condițiile unui timp ploios se cere 
ca în fiecare zi să se ia măsuri o- 
perative pentru ca mașinile să fie 
folosite în primul rînd acolo unde 
grînele s-au copt iar starea lor im
pune să fie recoltate fără întîr- 
ziere. Cum se procedează în această 
privință în regiunea Oltenia ? Răs
punsul îl dă tov. Mihai Băluță, pre
ședintele consiliului agricol regio
nal :

In regiynea,. Oltenia se cultivă a- 
nul acesta aproape 380 000 ha cu ce
reale păioase. Pentru recoltarea lor, 
unitățile agricole socialiste au la 
dispoziție 2 900 combine, precum și 
numeroase tractoare, batoze, prese 
de balotat paie etc. Consiliile agri
cole raionale au prevăzut ca seceri
șul să se termine în 8 zile, iar treie- 
rișul în 15 zile. Pînă în dimineața zi
lei de 6 iulie s-au secerat cerealele 
păioase de pe 72 430 ha. Ținîndu-se 
seama de condițiile atmosferice, pla
nurile inițiale au trebuit corectate. 
In săptămîna trecută, timpul a fost 
nestatornic în toată regiunea. Com
binele cu care s-a prevăzut a se re

colta aproape jumătate din supra
fața cultivată cu cereale nu au fost 
folosite la întreaga lor capacitate. în 
aceste condiții — pentru a nu întîrzia 
secerișul, eliberarea terenului, exe
cutarea arăturilor, semănatul plan
telor furajere — consiliul agricol re
gional a indicat ca în gospodăriile 
colective să se folosească din plin și 
mijloacele proprii de recoltare. 40 
de ingineri și tehnicieni agronomi 
din permanența consiliului și de la 
alte unități agricole au mers pe te
ren pentru a ajuta gospodăriile co
lective în organizarea muncii. Un 
sprijin substanțial a fost acordat 
gospodăriilor de stat prin concen
trarea mai multor forțe mecanice' la 
recoltatul griului.

Cele relatate de tov. Mihai Bălu
ță sînt confirmate de realizările de 
pe teren. Folosind mai bine feres
trele de timp frumos, gospodăriile 
de stat au recoltat pînă acum peste 
15 000 ha cu cereale păioase, depă- 
șindu-se viteza prevăzută. Ritmul 
de lucru s-a intensificat și în gos
podăriile colective.

O bună experiență în ce privește 
organizarea muncii în campania de 
recoltare există în raionul Segarcea. 
împreună cu ing. Gheorghe Popes
cu, vicepreședinte al consiliului . a- 
gricol raional, au fost vizitate rrspi 
multe gospodării colective din rat
ion. La G.A.C. Bîrca, Antonie Gur

in aceste zile de muncă încordată, membrii Consiliului agricol raional 
Segarcea îndrumă zi de zi desfășurarea lucrărilor de recoltare. în foto
grafie : tov. Gheorghe Popescu, vicepreședinte al consiliului agricol ra
ional, împreună cu Antonie Gurgui, președinte, și Alexandru Manda, in
giner agronom la G.A.C. Bîrca. verifică pe teren calitaiea lucrărilor fă

cute de mecanizatorii de la S.M.T.-Birca

în regiunile BUCUREȘTI, CRIȘANA, 
DOBROGEA, GALAȚI, OLTENIA
gui, președintele gospodăriei, șl A- 
lexandru Manda, inginerul agronom, 
relatează că au fost luate măsuri 
din timp ca secerișul să se termine 
în 8 zile. Din cele 1 048 ha cu grîu, 
orz și secară, s-au secerat în numai 
4 zile 610 ha. Snopii sînt transpor
tați la arie unde se treieră în două 
schimburi. Deoarece nu se poate 
recolta cu combinele suprafața de 
500 ha prevăzută inițial, s-au amena
jat zilele trecute alte două arii unde 
se treieră staționar cu combinele. 
Mecanizatorii din brigada lui Ilie 
Capizisu lucrează ziua la recoltat, 
și treierat iar noaptea la arat. La 
gospodăria colectivă din comuna 
Cerătu, studierea mersului coacerii 
pe parcele a permis folosirea inten
sivă a combinelor. în numai 5 zile, 
deși lucrul a fost întrerupt adesea 
din cauza ploilor, s-au recoltat peste

300 ha. Munca este bine organizată 
și în gospodăriile colective din Goi- 
cea Mare, Măceșu de Sus și altele. 
Asemenea măsuri au asigurat ca în 
raionul Segarcea să se recolteze 
12 000 ha din cele 27 400 ha cultivate 
cu păioase. Bune rezultate s-au ob
ținut și în raionul Calafat unde 
s-au recoltat pînă acum 16 500 ha cu 
grîu, mai mult de jumătate din su
prafața cultivată. Aici, acum cîteva 
zile erau rămase în urmă la seceriș 
gospodăriile din comunele Risipiți, 
Plenița, Cujmir și altele. In aceste 
unități s-a deplasat ing. Nicolae 
Păun, președintele consiliului agri
col raional, care a ajutat conducerea 
acestor unități să-și organizeze mai 
bine munca. ȚRămînerea în urmă a 
fost recuperată. în 3—4 zile seceri
șul se va termina în toate unitățile 
agricole din raion.

Combinele lucrează din plin
Rezultatele bunei organizări a 

muncii se văd și în multe gospodă
rii colective din regiunea Bucu
rești. La G.A.C. Crovu, raionul Dră- 
gănești-Vlașca, grîul abia se zvînta- 
se de rouă, cînd mecanizatorii au și 
început lucrul. Drumul combinelor 
era deschis din vreme în lan de că
tre colectiviști. Aici munca este bine 
organizată. Fiecare brigadă de cîmp 
are repartizate două combine, echi
pate cu colectoare de paie, cu sal
tele de pleavă și saci pentru boabe. 
Erau asigurate atelajele necesare 
pentru transportul sacilor. La brigă
zile din Copaciu și Crovu munca era 
îndrumată de ing. Georgeta Guinea, 
și respectiv de tehnicianul Ion Do- 
bre. Tot aici era și ing. Ilie Măr- 
culescu, directorul S.M.T. Gorneni, 
și instructorul de partid Marin Vî- 
nătoru, care trecuseră pe la mai 
multe brigăzi de mecanizatori și ve
rificau calitatea recoltatului.

La gospodăria colectivă din Mi- 
hăilești, din același raion, grîul era 
bun de recoltat și se lucra din plin. 
In același timp la G.A.C. Bălăria 
holdele nu dăduseră în copt. Pentru 
a folosi bine forțele de lucru s-a sta
bilit ca două combine de la G.A.C. 
Bălăria să fie trimise la G.A.C. Mi- 
hăilești. Același ajutor îl vor'jprimi 
și colectiviștii de la Bălăria, cînd se 
va putea recolta în condiții optime.

în raionul Brăila, regiunea Galați, 
temeinica organizare a muncii a fă
cut ca, în primele trei zile bune de 
lucru, să se recolteze aproape 16 000 
hectare. Din timp, a fost întocmit un 
plan concret de măsuri, la alcătui
rea căruia s-a ținut seama de posi
bilitățile tehnice și materiale ale fie
cărei gospodării colective. Acest 
plan a fost dezbătut înainte de re
coltare cu toți inginerii, președin
ții, brigadierii gospodăriilor colec
tive cît și cu mecanizatorii din

cele 6 S.M.T.-uri care deservesc 
gospodăriile agricole colective din 
raion. Membrii biroului comite
tului raional P.M.R., ai comi
tetului executiv al sfatului popular 
raional, ca șl specialiștii consiliului 
agricol, repartizați să răspundă pe 
grupe de sate de strîngerea recoltei 
în timpul optim, de folosirea rațio
nală a mașinilor, pot fi întîlniți în a- 
ceste zile pe teren acolo unde mun
ca este în toi. Rezultatele obținute 
sînt bune. La gospodăria colectivă 
din Gropeni, care în ultimii ani era 
mereu în urmă, anul acesta, datori
tă unei bune organizări, au fost re
coltate în numai 5 zile bune de lu
cru mai mult de 800 hectare din 
cele 1 110 hectare cultivate cu grîu. 
Asemenea măsuri au permis ca în 
raionul Brăila, în numai 5 zile de 
la începerea campaniei de recol
tare să se efectueze concomitent cu 
secerișul și treierișul arături pe a- 
proape 5 000 hectare, precum și să 
se însămînțeze aproape 3 000 hec
tare cu culturi duble.

Merită subliniat faptul că consi
liul agricol regional Galați; spre deo
sebire de alți ani, a luat înainte de 
începerea campaniei de recoltare 
măsuri concrete, operative, legate de 
specificul raioanelor de munte și de 
șes, menite să asigure succesul de
plin al lucrărilor de vară. Intrucît 
condițiile de climă diferă între ra
ioanele de nord și de sud ale regiu
nii, consiliul agricol regional a 
stabilit ca tractoarele și combinele 
din raioanele unde recoltatul începe 
mai tîrziu să fie trimise în raioa
nele în care recoltatul se declanșea
ză mai devreme. De pildă, raioanele 
Brăila și Făurei care au început cu 
7 zile mai devreme recoltatul decît- 
raioanele Tecuci și Bujoru au fost 
sprijinite cu un număr de 160 trac
toare și combine.

Mecanizatorii in primele rînduri
Mecanizatorii au de spus în aces

te zile un cuvînt cu greutate în 
strîngerea recoltei. Zecile de mii de 
combine înseamnă tot atîția mecani
zatori. De munca lor depinde succe
sul acestei campanii. Peste tot pot 
fi văzuți mecanizatori care mun
cesc cu însuflețire de dimineața și 
pînă seara la recoltat. Alții le iau 
locul în schimburile de noapte la 
arat.

La gospodăria colectivă din Cum
păna, regiunea Dobrogea, ing. Liviu 
Tătaru, președintele gospodăriei, era 
pe cîmp în mijlocul oamenilor. „Cele 
18 combine — spunea el — lucrea
ză cu întreaga capacitate. Ritmul 
zilnic de lucru este de 120 ha. Pînă 
acum au fost secerate peste 700 
ha din cele 1200 ha. Tractoriștii 
Mihai Bauer și Constantin Bărbu- 
lescu recoltează zilnic 18—20 000 kg 
grîu“.

Aici, la Cumpăna, dimineața trac
toriștilor începe de fapt... de cu seară. 
La lăsarea lucrului Mihai Bauer' și 
Constantin Bărbulescu încă mai ză
boveau lingă mașini. Ei pregăteau 
combinele pentru a doua zi. Dimi
neața i-a prins pe mecanizatori în 
plină activitate. Cei doi tractoriști, 
avînd puse la punct combinele și

tractoarele, au pornit încă din pri
mele ore la lucru. Așa a putut fi 
asigurată o bună folosire a timpu
lui. Pînă seara, cei doi tractoriști au 
reușit să recolteze peste 20 000 ki
lograme de grîu. Și realizările gos
podăriei colective din Pecineaga se 
datoresc în mare parte muncii har
nice a mecanizatorilor. , Pentru gră
birea lucrărilor, între, ei se-desfă
șoară o vie întrecere. Seară de seară 
la sediul gospodăriei, pe un grafic, 
sînt înscrise rezultatele. Aceasta a 
făcut ca ritmul zilnic de recoltare să 
fie depășit cu 20—25 ha.

Pe o tarla cu orz a gospodăriei de 
stat Alexandria, regiunea București, 
mecanicul de întreținere Vasile Ne- 
delcu și mecanicul șef Iulian Po
pescu urmăreau o parte din cele 
28 de combine. Erau mulțumiți de 
munca mecanizatorilor. Ei recoltau 
ultimele hectare cu orz din cele 300. 
Tot în acea zi s-a terminat de strîns 
mazărea de pe cele 68 ha și grîul de 
pe 180 din cele 1 320 ha. La gos
podăria colectivă din comuna Naipu 
pe una din combine lucrează tînă- 
rul Marin Ghețu. Sub supraveghe
rea tractoristului Ion Oprea mînu- 
iește combina ca un „veteran“. In 
mai puțin de o zi și jumătate cele

să se evite-scuturarea spicelor: ra- 
batoarele de la combine au fost îm
brăcate în pînză, iar la spatele fie
cărei mese de combină s-a confec
ționat un paravan de pînză pentru a 
se preîntîmpina împrăștierea spicelor 
și boabelor. Gospodăriile colective au 
asigurat pentru fiecare combină în 
medie cite 120—150 de saci. Condu-

Mecanizatorii de la G.A.S. Moșneni, regiunea Dobrogea, obțin succese 
importante în întrecerea pentru terminarea la timp și fără pierderi a 

recoltatului

zilei de 7 iulie au fost recoltate doar 
11 775 hectare din cele 36 199 hectare 
de grîu și secară cultivate de gospo
dăriile colective. Acest lucru reflectă 
că nu în toate gospodăriile colec
tive din raion s-a realizat viteza 
zilnică prevăzută în planul de mă
suri.

In alte locuri, întîrzierea recolta
tului se datorește unor defecțiuni în 
organizarea muncii. La gospodăriile 
colective din comunele Caraula, Vîr- 
top, Orodelu, Catanele și alte
le din raionul Băilești nu sînt 
destui saci. Din această cauză 
combinele nu lucrează tot timpul. La 
G.A.C. Catanele, pe o tarla situată 
în punctul Moară, tractoristul Marin 
Noană stătea cu combina în lan 
de aproape o jumătate de oră. „Nu 
avem destui saci — spuse el. Cei 
20 nu ne ajung. Atelajele care ne 
deservesc vin cu mare întîrziere“. In 
această gospodărie nu se respectă in
dicația consiliului agricol raional de 
a se cîntări producția la combină. 
Tov. ing. Constantin Brătulete, pre
ședintele consiliului agricol raional, 
constată cu regret lipsa cîntarelor. 
Acestea există în număr suficient în 
gospodării, dar tocmai acum, în 
miez de vară , la centrul metro
logic de la Băilești sînt date la ve
rificat mai bine de 100 de cîntare 
ale gospodăriilor colective ; ele zac 
în curtea centrului, în timp ce me
seriașii de aici verifică cîntarele ad
ministrației pieței orașului Băilești. 
Oare asemenea operație nu se putea 
face din vreme ?

In regiunea Dobrogea, unele întîr- 
zieri la recoltarea cerealelor păioase 
se datoresc defecțiunilor care se 
ivesc în funcționarea mașinilor. în 
unele S.M.T. și gospodării de stat 
acestea n-au fost bine verificate îna
inte de a fi scoase în lan, pierzîn- 
du-se acuma timp prețios cu reme
dierea defecțiunilor. La gospodăria 
colectivă din Potîrnichea o combină 
a stat ore în șir din cauza unei de
fecțiuni. O problemă căreia nu i se 
acordă atenție este și aceea a strîn- 
sului plevii. La gospodăria de stat 
Topraisar și la gospodăria colectivă

șapte combine și cîteva sute de co
lectiviști au recoltat aci 130 hectare 
cu grîu din cele 830 cultivate. Vi
teza zilnică de recoltare este mereu 
în creștere.

Și în regiunea Crișana a putut fi 
constatată munca însuflețită a me
canizatorilor. La S.M.T. Cefa, direc
torul Ion Matiu a înfățișat un grafic 
din care rezultă că din cele 101 com
bine repartizate brigăzilor de trac
toare, 93 lucrau din plin. Aici s-a 
stabilit din timp ce trebuie făcut 
pentru buna funcționare a combine
lor. Au fost luate și măsuri ca

cerea S.M.T. Cefa a asigurat asis
tența tehnică la locul de muncă al 
tractoarelor, repartizînd cite un me
canic agricol pe lîngă brigăzile cu 
mai multe combine. Au fost organi
zate trei ateliere mobile care inter
vin operativ atunci cînd se anunță 
vreo defecțiune.

In fiecare gospodărie colectivă, 
mecanizatorii din S.M.T. primesc cu
vinte de laudă pentru munca pe care 
o depun. Ei vor trebui să-și înze
cească eforturile pentru ca secerișul 
și celelalte lucrări agricole de vară 
să se facă în timpul cel mai scurt.

„Ce poți face astăzi, nu lăsa pe mîine..."
...Este o zicală care se potrivește 

și pentru lucrările din această cam
panie. O zi de întîrziere la seceriș 
poate să ducă la pierderi de recoltă. 
Dar acest lucru se pare că a scăpat 
din vedere unor conducători de gos
podării colective din regiunea Cri
șana. Iată cîteva cazuri întîlnite cu 
prilejul raidului întreprins.

în dreapta și în stînga șoselei O- 
radea — Salonta vezi cît cuprinzi cu 
ochiul lanuri aurii de toată frumu
sețea. O parte din ele sînt ale gos
podăriei colective din Nojorid, raio
nul Oradea, în suprafață de 828 hec
tare. Luni de dimineață, deși timpul 
era bun de lucru, aci nu era nici o 
mișcare. La sediul gospodăriei s-a 
afirmat că președintele Teodor Maga 
și cei doi ingineri agronomi Sorin 
Pavel și Dumitru Pașca sînt plecați 
pe cîmp. Se putea crede că au mers 
să verifice stadiul de vegetație a 
culturilor de cereale păioase ori des
fășurarea recoltatului. Dar toți trei 
erau la sfatul popular comunal. La 
întrebarea : de ce nu se recoltează ? 
președintele a recunoscut că grîul 
era bun de secerat încă în urmă cu 
4—5 zile. Dar din „cauze obiective" 
nu au putut trece încă la lucru. Care 
erau cauzele obiective ? Președintele 
și inginerii agronomi și-au zis ca 
luni, fiind zi de tîrg la Oradea, să 
nu se ocupe de antrenarea colecti
viștilor la lucru și nici de pu
nerea în funcțiune a celor 6 
combine care stăteau aliniate în 
fața sectorului zootehnic. Șeful 
brigăzii de tractoare de la S.M.T. E- 
piscopia Bihorului, care era de față, 
susținea că mecanizatorii ar putea 
intra cu combinele în lanurile de 
grîu, dar nu au încă ordin de lucru. 
Președintele s-a angajat ca a doua

zi de dimineață să înceapă recolta
tul cu toate forțele. Dar cum vor 
putea lucra combinele din moment 
ce nu au fost făcute nici cel puțin 
cărări în lan pentru înaintarea lor ?

La gospodăria colectivă din Leș, 
raionul Oradea, situația era aceeași 
ca la Nojorid : cele 5 combine stă
teau și aici nemișcate în fața secto
rului zootehnic, după cum nemișcate 
stăteau și lanurile de grîu pe o su
prafață de 472 hectare. Aici, ca 
și la Nojorid, deși grîul era copt nu 
se recoltase pînă marți nici un hec
tar. Că la această gospodărie se pu
tea începe secerișul o dovedesc rea
lizările colectiviștilor din Gepiu, co
mună, situată la numai 2 km de Leș. 
Aci lucrau mai multe combine și 
numeroși oameni. Colectiviștii Vasile 
Tomelea, Teodor Șubert și alții din 
brigăzile lui Vasile Memetea și Pe
tru Hămăgean ne-au asigurat că 
peste o zi, două nu se vor mai întîlni 
combine, ci tractoare la arat. Intr-a
devăr, cu entuziasmul cu care se lu
crează la G.A.C. Gepiu recoltatul 
celor 520 hectare cu grîu se va ter
mina în cîteva zile. Este necesar ca 
în timpul cel mai scurt, consiliul a- 
gricol raional Oradea să îndrume 
gospodăriile colective pentru a trece 
cu toate forțele la recoltat, popu- 
larizînd experiența gospodăriilor co
lective fruntașe în această acțiune.

Raionul Făurei care de obicei se 
situa în fruntea acțiunii de recol
tare în regiunea Galați acum pă
șește în urma raionului Brăila, cu 
care se învecinează. Nu se poate 
spune că aici lucrările de recoltare 
n-au fost bine pregătite. Datorită 
lipsei de control din partea organe
lor locale de partid și de stat, rit
mul de recoltare nu este însă la 
nivelul posibilităților. Pînă în seara

Ce cînlărește mai greu Ia... Băilești.
Desen de RIK AUERBACH

Potîrnichea și altele pleava se iro
sește pe cîmp. La gazeta de arie a 
gospodăriei colective din Potîrnichea 
este pus un articol semnat de un 
brigadier în care se arată necesita
tea strîngerii plevii. Dar cu toate 
acestea pleava rămîne în urma com
binelor. La gospodăria de stat To
praisar se întîmplă același lucru. 
Cauza ? O explică tractoristul Nico
lae Nichita. „Avem saltele destule, 
dar la combine sosesc foarte greu. 
Deși distanța pînă la locul de des
cărcare este destul de mică, reveni
rea lor este încetinită“. Asemenea 
defecțiuni trebuie remediate în 
timpul cel mai scurt.

-A-
Cu prilejul raidului întreprins s-a 

putut constata că cele mai bune re
zultate au fost obținute acolo unde 
s-a urmărit îndeaproape mersul ve
getației, iar combinele au fost în
dreptate în primul rînd pe tarlalele 
care au dat primele în copt. Mai ales 
în această perioadă cînd timpul este 
instabil operativitatea în luarea di
feritelor măsuri prezintă o mare im
portanță pentru buna desfășurare a 
lucrărilor. în unele locuri, deși grîul 
a dat în copt și există pericolul scu
turării, nu se acordă atenția cuvenită 
începerii recoltatului și desfășurării 
acestuia cu toate forțele. Pentru ca 
strîngerea cerealelor să se termine la 
timp este necesar ca organele și or
ganizațiile de partid, consiliile agri
cole să îndrume și să sprijine îndea
proape activitatea gospodăriilor co
lective și de stat luînd măsuri ope
rative pentru înlăturarea eventuale
lor lipsuri.
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Un mijloc important de creștere a productivității muncii pe șantiere

litierelor

La Lacul Roșu Foto : Gh. Vintilă
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trei di
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introducerea a noi

concretizeze rezulta- 
în prealabil de 

simplifica mult a-

Gradul de mecanizare a lucrărilor 
pe șantierele de construcții de locu
ințe din Capitală a crescut de la an 
la an. Concomitent cu introducerea 
de utilaje grele, pe șantiere s-a ex
tins mica mecanizare care contribuie 
nemijlocit la creșterea productivită
ții muncii, scurtarea duratei 
cuție și reducerea costului 
lor.

Preocupările noastre în 
problemă sînt orientate în 
recț.ii principale : achiziționarea de 
noi utilaje, introducerea și justa lor 
repartizare pe șantiere, întreținerea 
mecanismelor în bune condiții pen
tru a da maximum de randament. în 
această acțiune am pornit de la ce
rințele șantierelor. Valoarea utila
jelor de mică mecanizare ce vor fi 
procurate pe bază de credite ban
care în 1964 este de 5 ori mai mare 
față de anul trecut și de circa 20 
de ori față de 1962. Pînă acum s-au 
și pus în funcțiune un număr în
semnat de utilaje și mecanisme. A- 
ceastă creștere nu are loc întîm- 
plător ; ea se datorește faptului că 
tot mai mulți constructori s-au con
vins de avantajele 
muncii și solicită 
dispozitive.

Procurarea de 
canisme depinde, 
operativitatea cu 
documentația tehnică necesară obți
nerii creditelor bancare. în această 
privință, direcția noastră generală a 
dat un sprijin substanțial întreprin
derilor și șantierelor. Mai întîi, s-a 
trecut la coordonarea și centraliza
rea efectuării calculelor de eficiență

noi utilaje și me- 
în primul rînd, de 
care se întocmește

Pe șantierul nr. 3 Berconi : o bandă transportoare folosită la evacuarea 
pămîntului provenit din săpături

Foto : A. Cartojan

PORNIND DE LA 0 SCRISOARE

este
con-

„autoritari
La redacție am primit o scrisoare al 

cărei semnatar, muncitor la autobaza 
I.R.T.A. Bacău, ne informează despre 
purtarea arogantă și jignitoare față de 
salariații întreprinderii a lui Vasile Ti- 
tianu și Alexandru Anghel. Primul 
șeful autobazei, iar al doilea — 
ducător tehnic.

Am cercetat la fața locului 
semnalate. Scrisoarea corespunde 
lității. Titianu și Anghel se poartă urît 
cu personalul în subordine, nesocotesc 
cele mai elementare norme de bună- 
cuviinjă. Titianu nu numai că nu salută 
pe nimeni, dar nici nu catadicsește 
să răspundă unui „bună ziua" dat de 
un muncitor mai vîrsfnic.

Ne-am obișnuit ca oamenii învestiți 
cu conducerea unei unități să se con
sidere primii chemați să aibă o com
portare ireproșabilă în raporturile cu 
salariații, să stabilească relații tovă-ă- 
șești, bazate pe respect reciproc. Ti
tianu are păreri proprii în această pri
vință. Consideră, pesemne, că dacă 
se poartă grosolan își creează un plus 
de autoritate. La garaj, în curte, îl re
cunoști sau mai exact îl auzi de depar
te. Tineri, bătrîni — cîte unul i-ar pu
tea fi chiar tată — toți sînt o apă și un 
pămînt în fața lui. Este știut că autori
tatea se cîștigă prin muncă, prin price
pere profesională, prin întronarea unei 
atmosfere sănătoase și principiale. Cît 
privește limbajul trivial și cuvintele 
grele, ele nu consolidează ci, dimpo
trivă, subminează autoritatea unui om 
învestit cu o muncă de răspundere, 
lată însă că la autobaza I.R.T.A. Ba
cău lucrurile stau altfel decît în toate 
părțile.

Titianu și-a găsit un om croit cam 
pe același calapod în persoana lui A- 
lexandru Anghel. Oamenii sînt obiș- 
nuiți să li te adresezi cu cuvîntul „to
varășe". Anghel se exprimă mai 
scurt : „bă”. Greu de spus cine de la 
cine s-a contaminat : Anghel de la Ti
tianu sau invers, in orice caz, cu foar
te mici variații, vorbesc și se poartă 
amîndoi la fel de urît.

Este evident că, în atari condiții, și 
munca are de suferit în autobază. Se 
știe că atitudinea tovărășească față de 
oameni are o mare înrîurire asupra 
lor, îi stimulează în muncă, 
acel climat în care omul 
plăcere.

Biroul organizației de 
tivul unității au încercat 
duri să-i ajute pe Titianu 
să-și schimbe comportarea față de oa
meni, să se dezmeticească din fumu
rile lor. Deocamdată fără folos. Cre
dem că ar fi indicat să cerceteze cele 
relatate mai sus și comitetul orășenesc 
de partid și să stabilească măsurile ce 
se impun față de această situație.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii" 

creează 
lucrează cu

bază, colec- 
în dese rîn- 

și Angliei

economică a utilajelor și dispozitive
lor propuse de întreprinderi. S-au 
întocmit astfel calcule tip pentru 44 
de utilaje ; ele au fost difuzate în
treprinderilor interesate. în scopul 
determinării corecte a eficienței eco
nomice s-a elaborat o schemă tip de 
calcul și s-au făcut instructaje pri
vind alcătuirea documentației teh
nice.

Firește, elaborarea proiectelor pen
tru lucrările de mică mecanizare 
poate fi și mai mult simplificată. 
După părerea noastră, credem că ar 
fi bine ca, pentru utilajele de mică 
mecanizare din nomenclatorul Comi
tetului de Stat pentru Construcții, 
Arhitectură și Sistematizare, calcu
lele tehnico-economice ce au stat la 
baza asimilării utilajelor să fie difu
zate tuturor organizațiilor de con
strucții precum și Băncii de Investi
ții. în felul acesta s-ar putea evita 
cheltuirea inutilă de timp, atît pen
tru întocmirea calculelor în fiecare 
unitate în parte, cît și pentru verifi
carea lor repetată în cadrul direcții
lor regionale ale băncii. S-ar evita, 
de asemenea, situațiile neplăcute în 
care unele filiale ale băncii au o- 
biecțiuni asupra unor documentații 
pentru care alte filiale își dăduseră 
în prealabil avizul. Ar rămîne ca 
fiecare organizație de construcții să 
dovedească la solicitarea creditului 
felul în care se respectă, în cadrul 
întreprinderii respective, condițiile 
prevăzute în calculele tip și să stabi
lească numărul necesar de utilaje.

Desigur, elaborarea documentației 
tehnice și obținerea creditelor este 
abia începutul. Se cuvin luate în 

continuare măsuri 
rea furnizorilor, 
recepția utilajelor

Se înțelege, nu e suficient să dis
pui de utilaje de mică mecanizare. 
Important este să se asigure folosi
rea lor la întreaga capacitate de lu
cru. în acest scop, am cerut condu
cerilor șantierelor să treacă la ins
truirea muncitorilor și maiștrilor, să 
organizeze locurile de muncă în 
funcție de utilajele introduse. Aceste 
probleme s-au pus în mod deosebit 
în ultimul timp, mai ales în legătură 
cu folosirea utilajelor electrice, care 
intră în dotarea echipelor. Am avut 
în vedere faptul că noile utilaje — 
mașina de rașchetat parchet, apara-

pentru cunoaște- 
contractarea și 

și dispozitivelor.

Rețeaua comercială și de alimen
tație publică din orașul și regiunea 
Ploiești s-a dezvoltat mult în ulti
mii ani. în comparație cu 1959, nu
mărul unităților de desfacere din 
regiune a sporit în 1963 cu 332. S-au 
produs și schimbări în structura re
țelei : au fost desființate numeroase 
unități mărunte, necorespunzătoare, 
au apărut altele, moderne, spațioase.

Răspunde însă pe deplin modul 
de amplasare a acestor unități ce
rințelor populației ?

Cum e și firesc, în centru se gă
sesc magazine noi, bine amenajate. 
Și în majoritatea cartierelor există 
unități comerciale de primă necesi
tate : centre de pîine, de carne, uni
tăți aprozar, alimentare generale, 
farmacii. Cu toate acestea, la Plo
iești, ca și în alte orașe din regiune, 
există și cartiere în care nu sînt su
ficiente magazine pentru desfacerea 
mărfurilor de cerință zilnică. Din in
formațiile primite la direcția co
mercială regională rezultă că aceasta 
s-ar datora inexistenței unor spații 
corespunzătoare. Ni s-a spus că pro
blema se va rezolva prin construc
ții noi, independente, încadrate în 
planurile de sistematizare ale car
tierelor respective. Este știut că a- 
ceste spații trebuie realizate conco
mitent cu construcțiile de locuin
țe. Dar nu întotdeauna se în- 
tîmplă așa. în cartierul Ploiești-sud, 
de exemplu, abia după o jumătate 
de an de la darea în folosință a noi
lor blocuri au fost amenajate — și 
atunci provizoriu — un centru de 
pîine și o alimentară. Punctul co
mercial din cartierul Ploiești-nord a 
fost dat în funcțiune acum o lună și 
jumătate, cu mai bine de un an 
după mutarea locatarilor.

Cînd voroim de unitățile comer- 

tul electric de zugrăvit, mașina de 
tencuit, compresorul de aer și pis
tolul de vopsit — cer respectarea 
anumitelor reguli tehnologice. Ne- 
respectarea acestor reguli poate in
fluența calitatea lucrărilor, poate 
duce la creșterea consumului de ore 
de muncă. Tocmai de aceea, instrui
rea muncitorilor și organizarea locu
rilor de muncă, în deosebi atunci 
cînd se introduc pentru prima oară 
utilaje noi, se bucură de întreaga a- 
tenție pe șantierele noastre. Servi
ciile tehnice, tehnologice și de orga
nizarea muncii din cadrul întreprin
derilor acordă asistență tehnică e- 
chipelor de constructori pînă își în
sușesc principiile de funcționare a 
utilajelor.

După părerea noastră ar fi 
C.S.C.A.S. să elaboreze 
ÎNCERC fișe tehnologice 
toate utilajele noi, în cadrul

diferit al 
de muncă 
operație.

Utilajele și dispozitivele de mică 
mecanizare sînt prezente pe toate 
șantierele trustului nostru. La in
troducerea lor am pornit de la 
caracterul 
și volumul 
de fiecare 
ceput cu operațiile de manipulare, 
încărcare și transport ale materiale
lor în depozite, stații de preparat 
betoane și la locurile de muncă. A 
fost amenajată o instalație com
pletă, pe monorai, pentru descărca
tul elementelor prefabricate din va
goane, transportul lor în depozit și 
încărcatul în autocamioane.

Pentru descărcarea cimentului 
vrac din vagoane în depozit și încăr
carea acestuia în autocamioane a 
fost construit un transportor cu șnec 
și melc. Eforturile muncitorilor au 
fost astfel mult micșorate și s-au 
redus timpii de staționare a vagoa
nelor și autocamioanelor ; toate va
goanele sînt restituite acum cu o oră 
mai devreme. La stațiile de preparat 
betoane din orașele Brașov, Sibiu și 
Mediaș se folosesc pentru manipu
larea și apropierea agregatelor de 
transportoarele cu bandă lopeți me
canice cu troliu și telecomandă. Cîn- 
tărirea și distribuirea cimentului și 
a agregatelor la betoniere se reali
zează cu ajutorul dozatoarelor auto
mate. Printr-o rațională folosire 
toate aceste mecanisme aduc lunar o 
economie însemnată.

Un cîmp larg de aplicare are mica 
mecanizare la lucrările de finisaje 
în construcțiile de locuințe. Pentru 
finisarea celor peste 600 de aparta
mente din zona gării noi din Brașov 
se folosesc cu succes o serie de me
canisme, dispozitive și utilaje care 
contribuie la reducerea consumului 
de ore pe apartament, la obținerea 
unor economii însemnate și, ceea ce 
este mai important, la ridicarea ca
lității lucrărilor și predarea locuințe
lor înainte de termenele fixate. Prin
tre acestea se numără și macaralele 
de fereastră cu braț basculant pen
tru ridicarea pe verticală a materia
lelor ușoare necesare finisării mai 
multor paliere ; prin introducerea lor 
s-au eliberat pentru alte scopuri ma
caralele tip „Pionier“, care, pe lîngă 
că au o chirie mai mare, necesită și 
un manipulant cu calificare ridicată. 
Schelele metalice cu nacelă suspen
dată acționată de trolii au fost folo-

lucrărilor 
necesitat 

Am în-
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• Spații comerciale moderne © Cîte ceva despre ampla
sarea magazinelor în regiunea Ploiești © Ora 10,30: închis!

a-

sorti-

se află 
Lucru-

ciale este firesc să ne interesăm și 
cum se face aprovizionarea. Și în 
această privință există unele nea
junsuri. Cîteva exemple sînt con
cludente. Magazinul de pîine nr. 62 
se află pe strada 23 August, 
proape de marginea orașului. De 
fapt, este ultimul magazin de acest 
fel de pe strada respectivă. în unele 
zile, pînă la ora 10 dimineața, 
O.C.L. Pîinea nu asigură acestei uni
tăți aprovizionarea cu toate 
mentele de pîine.

Vizităm și centrul 63, care 
la capătul celălalt al străzii, 
rile se schimbă. Rafturile sînt încăr
cate cu toate sortimentele de pîine. 
Ecaterina Tudoricu, vînzătoarea de 
aici, ne informează că pîinea se a- 
duce de 2—3 ori pe zi, iar prima 
cursă se efectuează înainte de a se 
lumina de ziuă. Oare nu s-ar putea 
proceda la fel și la centrul 62 ?

Stăm de vorbă cu Maria Dinu, ges
tionară la unitatea Aprozar nr. 38. 
Este un simplu chioșc, amenajat în 
această primăvară pentru deservirea 
sutelor de locatari ai blocurilor noi 
din fața gării de sud. Faptul că la 
acest chioșc se vînd zilnic mărfuri 
în valoare de multe mii de lei arată 
cît de necesară era aici înființarea 
unei unități spațioase, cu capacita
te mare de desfacere. Gestionara 
ne informează, de asemenea, că 
unele cerințe de mărfuri ale aces
tui chioșc, cum ar fi roșii, castraveți, 
varză timpurie, mazăre, nu sînt sa
tisfăcute de organele comerciale lo
cale.

Un cuvînt despre orarele de func
ționare a unităților comerciale. Ora
rul de funcționare a magazinelor 
din zonele Ploiești-nord și Ploiești- 
sud, care deservesc nu numai pe lo
catarii noilor blocuri, dar și pe 

problemelor de organizare să li se 
acorde importanța cuvenită. Este o 
cerință izvorîtă din nevoile șantie
relor, întrucît folosirea cu randa
ment ridicat a noilor utilaje impune 
o nouă organizare a echipelor, resă; 
pectîndu-se cu precădere principiul' 
specializării. Șțabilirea componenței 
echipelor în cazul folosirii diferite
lor dispozitive de mică mecanizare 
se poate face prin cronometrări pe 
șantiere. Existența unor fișe tehno
logice, care să 
tele obținute 
ÎNCERC, ar 
cest lucru.

Am mai avea de adăugat un lucru. 
Unele dispozitive de mică mecani
zare pentru construcții nu sînt în
totdeauna corespunzătoare calitativ. 
Așteptăm de la întreprinderile pro
ducătoare utilaje noi, dar și de ca
litate superioară.

lacob DUNCAN
inginer șef, Direcția generală 
de construcții-montaje 
— București

site pentru finisarea tencuielilor la 
fațade și aplicarea mecanizată a zu
grăvelilor la cele 4 blocuri din pa
nouri mari cît și la finisarea exte
riorului blocului turn. Ele au elimi
nat în totalitate schelele clasice fo
losite la exterioare. Pornind de la 
experiența dobîndită, mecanizarea 
operațiilor cu volum mare de ma
noperă s-a extins și pe alte șantiere 
din regiune.

Considerăm însă că nu este rezol
vată satisfăcător mecanizarea lucră
rilor de vopsitorie în ulei. Dacă pen
tru zugrăvelile cu humă și coloranți 
există unele mecanisme nu același 
lucru se întîmplă la zugrăvelile cu 
vinarom și vinacet. Așteptăm intro
ducerea mai grabnică în exploatare 
a aparatelor electrice de zugrăvit și 
a pistoalelor electromagnetice, uti
laje care, în faza de experimentare, 
au dat rezultate îmbucurătoare.

în ultimul timp, ne-am îndreptat 
atenția și spre sectorul de instalații 
pentru ca și acesta să țină pasul cu 
ritmul de execuție de pe șantiere. 
Rezerve s-au găsit. Echipelor de 
instalatori li s-au pus la dispoziție 
o mașină de filetat țevi, bancuri de 
lucru tipizate cu toate sculele ne
cesare, truse de sudură electrice și 
autogene, truse cu scule de buzunar 
pentru electricieni și altele Numai 
prin folosirea mașinii de filetat țevi 
s-a economisit 
muncă.

Preocuparea 
tru extinderea 
șantiere se lovește 
greutăți. Este vorba, în primul rînd, 
de faptul că pentru producerea în 
serie a majorității utilajelor de mică 
mecanizare, la executarea prototipu
rilor, experimentarea și omologarea 
acestora se pierde mult timp. Din a- 
ceastă cauză, deși există posibilita
tea folosirii de mecanisme, un șir de 
operații de tencuit, zugrăvit, șlefuit 
parchet lamelar, găurit și frezat șan
țuri în zid și altele, se realizează și 
acum cu un volum ridicat de muncă 
manuală. Sîntem de părere că asimi
larea de utilaje și dispozitive de 
mică mecanizare ar trebui să 
bucure de mai multă atenție 
partea unităților specializate.

Ing. loan STRÎMTU
șeful serviciului mecanizare 
Trustul regional 
de construcții Brașov

un mare volum de

constructorilor pen- 
micii mecanizări pe 

încă de unele

se 
din

muncitorii constructori, nu este co
respunzător. Magazinele respective 
se deschid, de pildă, la 6,30 și se în
chid la 10,30, iar după-amiaza func
ționează între 16,30 și 19,30. Mun
citorii de pe șantiere, care au pauză, 
de prînz la ora 12, sînt nevoiți să 
se deplaseze la magazinele alimen
tare mai îndepărtate. Mulți dintre 
cei cu care am vorbit au făcut pro
punerea întemeiată să se studieze 
posibilitatea organizării a două 
schimburi.

Și o altă problemă. Dezvoltarea 
continuă a orașului Ploiești impune, 
fără îndoială, rezolvarea unor pro
bleme de deservire și în cadrul uni-
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Punctul comercial dat In folosință anul acesta in noul cartier Ploiești-nord
Foto : M. Andreescu

® „Colaboratori
Ca urmare a articolului cu titlul de 

mai sus, apărut în „Scînteia" nr. 
6258, conducerea Uzinei de mașini 
electrice București ne răspunde, în
tre altele : „într-adevăr, analizînd 
contractele încheiate cu Uzina meca
nică Timișoara, s-au constatat o se
rie de întîrzieri în livrarea unor co
menzi de motoare și aparataje pen
tru poduri rulante. în prezent, noi a- 
nalizăm săplămînal și chiar mai des 
cînd intervin anumite urgențe, cum 
se îndeplinește planul de colaborare 
cu uzina timișoreană. Ținem să sem
nalăm însă și unele greutăți pe care 
le întîmpinăm din partea Uzinei me-

în urma publicării foiletonului cu 
titlul de mai sus în „Scînteia" 
nr. 6277, au sosit la redacție răs
punsuri de la forurile de resort.

în răspunsul trimis de Ministerul 
Economiei Forestiere, se spune : „Cu 
propunerea din 26 februarie 1964, 
M.E.F. a înaintat 428 de prețuri cu 
amănuntul spre avizare Comitetului 
pentru prețuri. Sesizîndu-se de faptul 
că lipsa prețurilor cu amănuntul va 
putea crea greutăți în contractarea 
și desfacereă produselor respective 
către populație, s-a revenit cu o scri
soare la data de 25 martie crt, pre
cum și în ședințele de lucru comune, 
cerîndu-se Comitetului pentru pre
țuri urgentarea avizării și stabilirii 
prețurilor. Totuși, prețurile cu amă
nuntul la tîmplăria de binale au fost 
stabilite abia după 74 de zile de la 
data înaintării propunerilor de către 
M.E.F.".

în răspunsul adresat redacției de 
Ministerul Comerțului Interior se 
arată între altele că, pe baza avi
zului Comitetului pentru prețuri din 
4 mai a.c., acest minister a stabilit 
prețurile cu amănuntul pentru uși la 
data de 11 mai. în foileton se men
ționa că nu s-au „primit nici acum 
(4 iunie 1964) prețurile".

în articolul cu titlul de mai sus, 
publicat în „Scînteia" nr. 6 263, erau 
criticate unele aspecte negative în 
ce privește pregătirea utilajului ne
cesar lucrărilor de irigare. In răs
punsul său, Consiliul agricol regio- 

tăților de alimentație publică. Deși 
în centrul comercial al orașului s-au 
construit cîteva unități de alimenta
ție publică, lipsesc tocmai acele ti
puri care asigură o deservire ra
pidă : bufete cu autoservire, lacto- 
vegetariene etc., care există astăzi 
în aproape toate oîașele țării. Pînă 
la profilarea unor astfel de unități 
— măsură ce ar trebui luată cît mai 
curînd — ar fi necesar ca T.A.P.L. 
Ploiești să studieze posibilitatea or
ganizării unei unități cu autoservire 
în localul restaurantului „Prahova“. 
Ar fi bine dacă actualul bufet lacto- 
vegetarian ar fi modernizat și, mai 
ales, dacă 1 s-ar asigura sortimente 
corespunzătoare de preparate.

Din cele enunțate mai sus rezultă 
limpede că sfaturile populare oră
șenesc și regional Ploiești trebuie 
să acorde o mai mare atenție activi
tății din comerț, să sprijine, prin 
măsuri operative, realizarea propu
nerilor judicioase făcute de cumpă
rători.

Nicolae BIVOLU 
coresp. „Scinteii“

și f iE nu z o r i
canice Timișoara. Nu de puține ori, 
comenzile se emit cu întîrziere și se 
aduc modificări pe parcurs. Sînt și 
cazuri cînd planul de poduri nu e 
corelat cu eșalonarea producției de 
motoare, fapt care face ca benefi
ciarul să solicite o serie de produse 
care nu sînt prevăzute a fi livrate în- 
tr-o anumită lună. Noi vom lua mă
suri ca pe viitor să fie livrate la 
termen toate comenzile în cooperare 
cu această uzină". La același arti
col am mai primit răspunsuri 
Uzina .,Laminorul"-Brăila și 
prinderea mecanică de utilaje 
gidia.

de la 
întrs- 
Med-

în 
de

r 99 d@ os i"A
Comitetul pentru prețuri arată 

răspunsul său : „Pentru tîmplăria 
binale (ferestre, uși, căptușeli, per
vazuri etc) au fost stabilite de Mi
nisterul Comerțului Interior prețuri 
cu amănuntul încă din 1961. Aceste 
prețuri au fost în vigoare pînă la 
data de 11 mai 1964, cînd Ministe
rul Comerțului Interior a stabilit noi 
prețuri. Deci, pentru cele cinci sorti
mente de tîmplărie binale, care iac 
obiectul foiletonului menționat, exis
tau prețuri. Rezultă că întreprinde
rea forestieră din Sebeș, nerespec- 
tînd legislația de prețuri, în loc să 
factureze ușile livrate la prețurile 
cu amănuntul în vigoare, a facturat 
produsele respective la alte prețuri, 
ceea ce a pus în imposibilitate de
pozitul de cherestea Alba Iulla de 
a vinde marfa primită".

După cum se vede, răspunsurile 
diferă unul de altul prin felul în 
care fiecare organ explică cauza 
pentru care ușile au fost ținute în 
depozit în așteptarea prețurilor. E- 
sențial însă este ca organele res
pective să colaboreze strîns și să ia 
măsurile cuvenite pentru ca întîr- 
zieri de felul celor semnalate în ar
ticol să nu se mai repete.
-

a atins

nal Oltenia arată că în acest an în 
regiune suprafața amenajată în sis
teme de irigație pentru unitățile a- 
gricole socialiste 
ha. Gospodăriile colective și 
stat acordă an

15 209 
de 

o im-de an

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R. P. Romine : Pericles — (spectacol 
prezentat de Teatrul de stat din Brașov 
— orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza- 
Bulandra” (la Teatrul de vară din Par
cul „Herăstrău") : Război și pace — (o- 
rele 20). Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (la sala Savoy) : O seară de mu
zică ușoară — (orele 20). Circul de stat: 
O seară cu comicul Karandaș — (o- 
rele 20).

CINEMATOGRAFE : Ocolul Pămîntu
lui în 80 de zile — cinemascop : (ambele 
serii) : Sala Palatului R. P. Romîne (ru
lează la orele 18,15 cu seria de bilete nr. 
1 191), Republica (9,30; 13; 16,30; 20,15), 
București (8,30; 12; 15,30: 19,15), Feroviar 
(10; 13,30; 17; 20,30), Grivița (9; 12,30; 16;
19.30) , Grădina „Progresul“ (Str. Ion
Vidu nr. 5 — orele 21). Madame Sans- 
Gêne — film pentru ecran panoramic : 
Patria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15).
Kozara : Carpațl (10; 12,30; 15; 17,30; 20), 
Aurora (10; 12,30; 15; 17,30; la grădină — 
orele 20,30), Modern (10; 12,30; 15; 17,30; 
20), Grădina „Modern“ (Str. n Iunie nr. 
75 — orele 20,30), Stadionul ,,Dinamo“ 
(Șos. Ștefan cel Mare — orele 20,45). 
Lumea mare a celor mici : Capitol (10; 
12; 14; 16; 18,30; 21; la grădină — orele
20.30) , Excelsior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). 

portanță crescîndă culturilor irigate. 
Un exemplu bun este radonul Cora 7 
bia, care deși are suprafețe în siste
me de irigat, folosește și celelalte 
surse de apă existente pentru a 
obține producții mari.

Consiliul agricol regional Oltenia 
a asigurat 43 agregate de asper- 
siune noi, care la ora actuală sînt 
la dispoziția gospodăriilor. Pentru 
gospodăriile de stat, Trustul G.A.S. 
Craiova a solicitat bazei necesarul 
de piese și materiale pe care baza 
nr. 2 le-a și asigurat. Este adevărat 
că în primăvară s-a întîrziat livra
rea pieselor necesare atît către gos
podăriile colective cît și către gos
podăriile de stat, dar în urma inter
vențiilor făcute, această situație s-a 
rezolvat.

nr.

rebobinat mo- 
lucrători califi-

La articolul cu acest titlu apărut 
în „Scînteia" nr. 6 258 ne-au so
sit la redacție mai multe răs
punsuri, din care spicuim : „De
oarece nu am primit de la întreprin
derile „Frigocom'-București și „Teh- 
nofrig"-C.luj piesele de schimb ne
cesare pentru repararea utilajelor 
frigorifice — ne-a scris Direația co
mercială Banat — noii am luat mă
suri pentru confecționarea pe plan 
local a acestor piese... Cele 23 de 
agregate frigorifice care încă n-au 
fost puse în stare de funcționare au, 
în. cea mai mare parte, motoarele 
arse. Pentru remedierea situației s-a 
înființat o secție de 
toare, încadrată cu 
câți".

Scrisoarea fabricii 
za" din Oradea ne 
Direcției comerciale 
i-a fest livrată 
contractată. „Pentru trimestrul II 
1964, se spune în răspunsul între
prinderii, am livrat pînă la 28 mai 
cantitatea de 423 kg. față de 300 kg 
cît prevede contractul, ceea ce în
seamnă 123 kg în plus". Dacă astfel 
stau lucrurile, ce au de spus tova
rășii de la Direcția comercială re
gională Iași ?

chimice „Sinte- 
iniormează că 
regionale Iași 

clôtura de metil

Flamura (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Șe- 
herazada — cinemascop : Festival (8; 11; 
14: 17; 20), Grădina „Festival“ (Pasajul 
„Eforie’’ — orele 20,30), Grădina „Doina” 
(Str. Doamnei nr. 9 — orele 21,15).
Slujnica : Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Am ajuns și rege : Central (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Arta (16; 18; 20; 
la grădină — orele 20,30). Domnișoara... 
Barbă-Albastră : Lumina (10; 12; 14; 16; 
18,30; 20,30). Omul din fotografie : Union 
(15; 17; 19; 21), Crîngași (16; 18,15; 20,30), 
Adesgo (15,30; 18; 20,30). Program de fil
me pentru copii : Doina (orele 10). Cu
lisele varieteului : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30). Doi colonei : Glulești (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,15), Volga (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Un ciclu de filme documen
tare : Timpuri Noi (rulează de la orele 
10 la orele 21 în continuare). Frații cor- 
sicani — cinemascop : - -
popoare (10; “ 
16; 18,15; la 
drăgostltul : 
Imblînzitorii 
Dacia (9; 11; 
din cartea 
17,15: 19,15;

înfrățirea între 
15; 17,15; 19,30), Unirea (11; 
grădină — orele 20,30). In- 
Cultural (15; 17: 10; 21).
de biciclete — cinemascop: 
13; 15; 17; 19; 21). Asasinul 

do telefon : Buzeștl (15,15; 
21.15: la grădină — orele

20.30) , Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21,15), 
Floreasca (10,30: 16; 18,15; 20,30), Patinoa
rul „23 August” (Bd. Muncii — orele
20.30) . Cerul și mocirla: Bucegi (10; 12;
16; 18,15; la grădină — orele 20,30), Viito
rul (16; 18,15; 20,30), Drumul Sării (16; 18; 
20). Fata din casa roșie : Tomis (10; 12; 
14; 16,30; 10,30). Cuba’58 : Flacăra (16,30: 
18,30; 20,30), Cosmos (10; 18; 20). Rosita : 
Vitan (16; 10; 20). Lumea comică a lui 
Harold Lloyd: Munca (16; 18,15; 20,30), 
Colentina (15,30; 17,45; 20; la grădină — 
orele 20,30), Grădina „Vitan" (Calea Du- 
dești — orele 21,15). Dardée : Luceafă
rul (16; 18; la grădină — orele 20,30). 
Un surîs în plină vară : Grădina „Lira" 
(Calea 13 Septembrie nr. 196 — orele
20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 
Iul televiziunii. 19,10 — re;
Vești despre Val-Vîrtej. 19,45 
„Codin". 21,20 - Din viața muzicală" a 
orașelor patriei. In încheiere : Poșta te
leviziunii ; buletin de știri și buletin 
meteorologic.

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

H șl 12 iulie. In țară : Vreme în general 
călduroasă, cu cer variabil, mai mult 
senin în sudul țarii. Vor cădea ploi lo
cale în Ardeal și regiunea de munte. 
Vint slab, pînă la potrivit, predominînd 
din'vest. Temperatura in creștere la 
început, apoi staționară Minimele vor fi 
cuprinse între 10 și 20 de grade, iar ma
ximele între 25 șl 35 grade. In București 
Și pe litoral : Vreme in general căldu
roasă, cu cer variabil, mai mult senin 
noaptea și dimineața. Vint slab pînă la 
potrivit ; temperatura va crește la în
ceput, apoi se va menține staționară.

Jurna-
Pehtru copii : 
' "> — Filmul
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DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI INFORMAȚII

Stațiunea experimentală Cluj a Institutului de cercetări hortiviticole

re cimpyrile experimentale
• Soiuri noi de pomi, legume și flori o Anual 40 000 de al
toi și 15 OOO kg semințe pentru unitățile agricole

S-au recoltat căpșunile și cireșele. 
In cîmpurile experimentale ale sta
țiunii hortiviticole din Cluj aceasta 
a constituit un prilej de verificare a 
rezultatelor obținute în urma dife
ritelor încrucișări.

Iată un hibrid nou de cireș. 
Fructul este mai mare, colorat în 
roșu intens, cu pulpă tare, cărnos, 
aromă și gust foarte plăcute. Cire
șele se coc în prima decadă a lunii 
iunie și sînt rezistente la boli și dău
nători. In cîmpurile cu căpșuni s-a 
făcut un studiu comparativ la peste 
100 de soiuri din țară și străinătate 
pentru a se alege cele mai valoroa
se pentru condițiile regiunii Cluj. Și 
aici s-au obținut unele soiuri cu 
fructe mari, cărnoase, frumos colo
rate și parfumate. Unele ajung la 
coacere cu 10—12 zile mai devreme 
decît. soiurile locale. In stațiune au 
fost create 27 soiuri noi de gladiole, 
unul de trandafiri etc. Sint pe cale 
de a se răspîndi încă 20 soiuri de 
măr, păr, piersic, coacăz etc. Hibri-

„Aracet F
Lemnul de fag atît de căutat pen

tru multiplele lui întrebuințări este 
mult mai pretențios decît alte spe
cii. El prezintă coeficienți de con
tragere și umflare foarte mari, 
fiind expus crăpării odată cu pier
derea apei. Fagul este, de aseme
nea, foarte ușor expus încingerii, su
focării și putrezirii. Mai ales cînd e 
cald acest proces se desfășoară foarte 
repede. De aceea se cer serioase mă
suri de protecție, mai ales în perioa
da de la doborîre și pînă la începe
rea prelucrării în fabricile de che
restea.

Preocupați de problema degra
dării și distrugerii lemnului de fag 
de către factori fizici și biologici, mai 
mulți specialiști de la Uzinele chi
mice Rișnov, D.R.E.F. și Institutul 
politehnic din Brașov, după nume
roase încercări și experimentări, au 
reușit să rezolve problema prin tra
tarea buștenilor cu „Aracet F“, un 
nou produs chimic.

După doborîrea arborilor, apa din 
lemn se evaporă repede, mai ales la 
capete, (secțiuni transversale) și 
prin porțiunile lipsite de coajă. Tre
buia găsită o pastă antiseptică care 
să împiedice evaporarea apei din 
bușteni. Pină acum se folosea o 
pastă preparată din gudroane cu ar

Mașina la care lucrezi
(Urmare din pag. I-a) 

să aibă mai mult ecou dacă nu toc
mai acolo unde se desfășoară proce
sul instruirii profesionale, în școli 
și la cursurile din întreprinderi ?

Dar lucrurile nu se rezolvă numai 
de la catedră. Un larg teren se 
deschide aici muncii de partid și 
activității obștești.

La Uzinele metalurgice din Sinaia 
s-a petrecut un fapt concludent. So
siseră cîteva strunguri automate. 
Toți oamenii din secția reutilată 
voiau să lucreze la ele. Repartizarea 
acestora putea să fie făcută, în baza 
dreptului de care dispune conduce
rea secției, pe cale administrativă : 
„Lucrează la strungurile noi urmă
torii tovarăși...“ însă biroul organi
zației de partid a vrut să facă din 
aceasta și un bun prilej de educație. 
Inginerii au vorbit oamenilor despre 
noile mașini, caracteristicile lor, mo
dul rațional de exploatare și de în
grijire. Apoi, pe baza unei analize 
atente, conducerea secției le-a încre
dințat celor mai experimentați și 
pricepuți muncitori, tineri și vîrst- 
nici, care urmau totodată și cursu
rile de ridicare a calificării.

Repartizarea oamenilor la noile 
mașini nu-i deloc un lucru care 
poate fi neglijat. Este locul potrivit 
să se sublinieze rolul maistrului și 
în această direcție. El își cunoaște 
bine oamenii, pregătirea, aria per
spectivei lor, cine anume prezintă 
suficiente garanții că nu va băga 
mașina în reparații după numai cî
teva săptămîni. Criteriul după care 
se încredințează o mașină sau alta 
unui muncitor nu poate fi desigur, 
nici vîrsta și nici dorința cuiva. îna
inte de toate se cere să avem în ve
dere calificarea, experiența și spi
ritul de răspundere. Aceasta este 
poarta de promovare a cadrelor 
spre utilajele de tehnică înaintată. 
La urma urmelor nu poți lăsa pe 
mîna unui om necalificat, sau nu în
deajuns de pregătit, marile agregate 
și linii tehnologice care au costat 

dul de măr realizat prin încrucișa
rea soiurilor Ionathan și Senator 
este foarte productiv și cu însușiri 
calitative superioare. S-a mai obți
nut un hibrid de păr cu coacere 
timpurie și caracteristici superioare.

Munca de cercetare științifică din 
această stațiune este strîns legată de 
activitatea de producție a multor 
gospodării colective din regiune. 
Anual stațiunea livrează gospodă
riilor colective și altor unități peste 
40 000 de altoi din soiurile cele mai 
valoroase, precum și circa 15 000 kg 
semințe și material legumicol de 
plantat cu valoare biologică ridicată. 
In stațiune există condiții deosebite 
pentru desfășurarea muncii științi
fice. Ea dispune de peste 1 800 ha, de 
mai multe puncte experimentale, de 
12 500 mp sere și răsadnițe, de 6 la
boratoare înzestrate cu aparatură 
modernă și specialiști cu experiență.

Alexandru MUREȘAN

gilă, uneori varul. Metodele folosite 
nu dau rezultate bune și o mare 
cantitate de lemn se degradează. 
Utilizind pentru tratament un mate
rial nou pe bază de acetat de poli- 
vinil în emulsie cu adausuri de ma
teriale inerte și de pentaclorfenol ca 
antiseptic, produs al uzinelor chimi
ce din Rișnov, căruia i s-a dat de
numirea de „Aracet F" s-au obținut 
rezultate bune. Preparatul s-a apli
cat buștenilor din depozitul inter
mediar, iar după 25—30 zile lemnul 
era bun de prelucrat în întregi
me. Ținîndu-se seama de această 
eficacitate a noii paste antisep
tice pentru protecția buștenilor 
de fag, în plus și de costul re
dus al tratării unui metru cub de 
lemn, în medie 1,50 lei, ea se folo
sește în tot mai multe întreprinderi 
forestiere din regiunile Brașov și 
Banat. Conform unor calcule făcute 
de organele silvice, folosirea noului 
produs numai în cadrul Direcției re
gionale a economiei forestiere din 
regiunea Brașov va da economii de 
circa două milioane lei anual și 
ceea ce este mai important va crește 
mult cantitatea de material lemnos 
de calitate superioară dat spre pre
lucrare fabricilor de cherestea.

Constantin CĂPRARU

milioane de lei. Problema con
stă în aceea că, o dată cu utilizarea 
mașinilor la capacitatea proiectată, 
să știi să preîntîmpini uzura lor 
prematură.

Pe linia unei atente îngrijiri a teh
nicii noi, a întregului utilaj din în
treprindere se înscriu, desigur, și 
alte cerințe. Evitarea suprasolicitări
lor prin prelucrarea unor piese ne
potrivite pentru profilul mașinii, res
pectarea graficelor de intrare în re
parații mijlocii și capitale, calitatea 
reparațiilor, au și acestea un rol de
terminant.

Un utilaj perfect întreținut, bine 
reglat, folosit după prescripțiile teh
nologice dovedește pasiune pentru 
meserie, exigență. Maistrul Gheorghe 
Zamfir din sectorul de prelucrări 
mecanice al Uzinei „Progresul“ din 
Brăila spunea : „De cîte ori simți că 
mașina trage greu, că are ceva, s-o 
asculți. Iți vorbește prin graiul ei“. 
Observați cîtă dragoste exprimă a- 
ceste cuvinte. O înțelegere ca pen
tru o ființă vie de care te leagă a- 
mintirile cîtorva ani petrecuți îm
preună. Societatea noastră prețu
iește și stimează asemenea oameni.

Imaginați-vă ce ar însemna redu
cerea, fie și numai cu unu la sută, a 
stagnărilor nejustificate in condițiile 
tehnicii noastre de azi cînd cuptoa
rele oțelăriilor sînt automatizate și 
bloc-motoarele se prelucrează în li
nii tehnologice, cînd rulmenții se 
fabrică la mașini automate și com
binele ies pe bandă... Să facem și a- 
semenea calcule.

Deși este un adevăr îndeobște cu
noscut, nu-i deloc de prisos s-o spu
nem o dată și încă o dată : oamenii 
muncii care înțeleg că îngrijirea 
mașinilor nu înseamnă numai unge
rea și curățirea lor de șpan, ci în 
primul rînd răspunsul concret la 
întrebările „Pe mîna cui lăsăm teh
nica nouă, cine și mai ales cum lu
crează“ — toți aceștia aduc reale 
contribuții la cauza generală a dez
voltării economiei noastre naționale.

Simpozion
In sala mică a Palatului R. P. Ro- 

mîne a avut loc ieri simpozio
nul cu tema „Cîntare omului con
structor al vieții noi“ din ciclul 
„La cea de-a XX-a aniversare“, or
ganizat de Consiliul pentru răspîn- 
direa cunoștințelor cultural-științi- 
fice. A prezidat Eusebiu Camilar, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romîne. Au vorbit Aurel Mi- 
hale, președintele Consiliului editu
rilor, Vasile Tomescu, secretar al 
Uniunii compozitorilor, Dumitru 
Ghiață, artist al poporului. A ur
mat un program prezentat de or
chestra de muzică populară a An
samblului de cîntece și dansuri 
„Ciocîrlia“.

De la I. T. B.
Din cauza lucrărilor de prelungire a 

bulevardului Expoziției către șoseaua 
Kiselef, începînd din ziua de 8 iulie 
a. c. autobuzele 48, 49, 61, 67 și 31 nu 
vor mai circula pe bd. Mărăști spre 
Piața Scînteii, ci după cum urmează : 
de la Ștrandul Tineretului prin bd. 
Mărăști spre Mînăstirea Cașin, Arcul 
de Triumf, șos. Kiselef, Piața Scînteii 
apoi pe traseul normal. Autobuzele li
niei 31 vor circula de la Arcul de 
Triumf la dreapta pe șoseaua Kiselef, 
întorcînd la Piața Scînteii.

Meci frumos, victorie valoroasă

Ieri la fotbal: RÂPID-LEVSKI 2-0
Pe stadionul Republicii din Capitală, 

în prezența a peste 25 000 de specta
tori, a avut loc ieri după-amiază me
ciul internațional de fotbal dintre echi
pele Rapid-București și Levski-Sofia, 
în cadrul turneului balcanic interclu- 
buri. Intîlnirea, desfășurată într-un 
ritm foarte viu și la un bun nivel teh
nic, s-a terminat cu scorul de 2—0 
(0—0) în favoarea jucătorilor romîni. 
După o lungă perioadă de dominare și 
multe ratări, Rapidul a reușit să des
chidă scorul în minutul 71, cînd Geor
gescu a trimis, cu un șut puternic, în 
bară și apoi în plasă, mingea centrată 
de Năsturescu. în minutul 80 Ion Io- 
nescu driblează portarul și centrează, 
însă un apărător bulgar respinge în

DIN APA MĂRII—APÀ DULCE
• 3 800 litri de apă într-o pîine • Reactoare pe 
plajele lumii • Setea poate fi învinsă

Pînă nu de mult se credea că intr-un 
viitor nu prea îndepărtat (după unii spe
cialiști nu mai îndepărtat de 15—20 de 
ani I), oamenii, deși înconjurați de apă, 
vor fi ameninjaji în mod sumbru de sete. 
Nu e vorba de lipsa de apă „tradițională” 
în multe puncte ale globului, ci de o ade
vărată sete mondială. Ea ar putea cuprin
de marile orașe ale lumii, cîmpiile cu pă
șuni grase, bazinele verzi în care cresc 
griul și orezul, mărul și portocalul, arbo
rele de cafea și arbustul de ceai...

0 ACUTĂ PROBLEMĂ MONDIALĂ
In fond de ce este atît de acută pro

blema apei pe glob ? Cu unele excepții, 
ploile cad cu regularitate, fertilizînd cîm
piile și munca oamenilor. Cu excepțiile 
cunoscute, izvoarele pămîntului își tri
mit apele în fîntînile, în rîurile și fluviile 
lumii, în rezervoarele ce deservesc ma
rile orașe... S-ar putea spune că și astăzi 
cantitatea de apă este tot atît de mare 
ca pe vremea potopului biblic.

Atunci ?
Nevoile de apă dulce ale omenirii 

cresc în ultimul timp în proporții cu toiul 
neobișnuite. Dezvoltarea industriilor mo
derne (siderurgia, chimia, energia ato
mică), extinderea irigărilor în agri
cultură (120 000 000 ha culturi ro
desc azi în lume numai datorită 
irigărilor), dezvoltarea marilor centre 
aglomerate ale lumii (New Yorkul cu 
suburbiile sale are 14 000 000 locui
tori, Tokio peste 10 000 000, Moscova 
aproximativ 7 000 000...) — toate cer can
tități din ce în ce mai mari de apă. 
Pentru a ne asigura făina necesară 
unei singure pîini, lanul de grîu absoarbe 
3 800 litri apă. Fiecare jumătate de kg 
de carne de vită pe care o consumăm a 
necesitat 15 000 litri de apă. Fiecare tonă 
de oțel, cuprinsă în stîlpul care ne sus
ține casa, sau în șina căilor ferate, înghite 
în timpul fabricării 230 000 litri apă. Gîte 
grîne cresc în lume, cite vite au nevoie 
să-și potolească zilnic selea, cîte oțelării 
lucrează pe glob, zi și noapte fără în
trerupere ? Și e vorba — firește — nu nu

PRIMIREA
LA ACADEMIA R. P. ROMÎNE 
A DELEGAȚIEI ȘTIINȚIFICE 

IUGOSLAVE

Miercuri la amiază, delegația Con
siliului federativ pentru coordonarea 
cercetării științifice al R.S.F. Iugo
slavia, condusă de dr. Ivița Marinici, 
secretar general al consiliului, a fost 
primită de acad. Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei R. P. Romi
ne. Au fost de față reprezentanți ai, 
ambasadei R.S.F. Iugoslavia în R. P. 
Romînă.

DECLARAȚIILE O-LU! JACK WESTOBY, DIRECTOR ADJUNCT 
AL DIVIZIEI PĂDURILOR A F. A. 0.

La' invitația Ministerului Econo
miei Forestiere, dl. Jack C. Westoby, 
director adjunct al Diviziei pădurilor 
și produselor forestiere a F.A.O., a 
făcut o vizită în țara noastră.

înainte de plecare, dl. J. C. 
Westoby a avut o convorbire cu re
dactorul Agenției romîne de presă 
„Agerpres“, Petru Uilăcan, căruia i-a 
declarat printre altele : Am mai fost 
în țara dv. în 1962. Am fost deosebit 
de impresionat de ceea ce s-a reali
zat în Romînia în ultimii doi ani. 
Acum am avut prilejul ca, în afară 
de Capitală, să vizitez și alte orașe 
din țară, a căror dezvoltare consi
derabilă m-a impresionat în mod 
deosebit. Ați construit mult și fru
mos în această perioadă. Condițiile 
de trai ale populației sînt mai bune. 
In magazine și vitrine am văzut o 
abundență mai mare de mărfuri. 
Toate cele văzute m-au determinat 
să cred că Romînia și-a dezvoltat în 
ultimii doi ani economia într-un 
ritm deosebit de viu.

Impărtășindu-și impresiile din do
meniul economiei forestiere, oaspe
tele a spus : In acest sector impor
tant pentru economia romînească 
s-au realizat progrese foarte mari. 
Romînia duce o politică înțeleaptă 
de valorificare a lemnului. Drumul 
pe care merge — construirea de 

corner. Apoi, în minutul 85, Dumi- 
triu II marchează cel de-al doilea gol. 
Două minute mai tîrziu, tot el ratează 
o lovitură de la 11 metri. Succesul fot
baliștilor de la Rapid este remarcabil 
și pe deplin meritat. Ei au reușit să în
treacă sub toate aspectele o formație 
valoroasă în care figurau internaționali 
cunoscuți ca Asparuhov, Abadgiev, Vu- 
țov, Iliev și alții.

In urma acestei victorii, echipa Ra
pid-București a trecut pe locul I în gru
pa a Il-a a turneului balcanic, avînd 6 
puncte din 4 jocuri. Pe locurile urmă
toare sînt Dinamo-Tirana (5 puncte din 
5 jocuri), Beșiktas-Istanbul (3 puncte), 
Levski-Sofia (2 puncte).

mai de stadiul de dezvoltare atins azi. 
Oamenii au planuri măreje : ei vor să fer
tilizeze pustiurile, să înmulțească într-un 
ritm tot mai rapid cirezile de vite, să în
suflețească cu tocul furnalelor numeroase- 

. le „pele albe" ce mai există pe harta 
industrială a lumii.

In mod firesc, speranțele oamenilor 
s-au îndreptat spre mări și oceane, Aici 
există cantități uriașe de apă, atît de u- 
riașe, încît dacă presupunem că ele ar 
fi repartizate asupra uscatului lumii l-ar 
lăsa pe acesta la fund, undeva la o adîn- 
cime de 2 400 m I

Da, apa de mare oferă o soluție. Dar 
timp de mii de ani oamenii au fost zgu- 
duifi de soarta naufragiaților care mureau 
de sete în mijlocul apei. Apa de mare cu 
puternica ei concentrație de săruri (35 gr 
pentru fiecare litru) nu poate fi asimilată 
de organismul omenesc. Inconjuraji din 
toate părfile de apă, trăind pe uscatul 
care ocupă abia a treia parte din supra
fața Pămîntului (oceanul planetar ocu- 
pînd restul de două treimi), să ajungă 
oare miliardele de oameni în situația nau
fragiatului condamnat la moarte prin 
sete ?

Acum, în a doua jumătate a secolului 
XX, în anii marii revoluții tehnico-științi- 
fice, oamenii pot răspunde NU la această 
întrebare. Desalinizarea apei pe scară in
dustrială, masivă, a devenit dintr-un vis 
o posibilitate pe măsura marilor perspec
tive ale epocii noastre. Există un mag în 
stare să schimbe apa de mare, nocivă 
pentru un om, în elixir al vieții. Acest 
maq este energia atomică.

In lume sînt cunoscute de multă vre
me procedee de distilare a apei. Ele
mentele nocive pot fi îndepărtate fie pe 
cale fizică, fie pe cale chimică, și iată că 
omul poate duce fără grijă paharul la 
gură. Dar procedeele de purificare a a- 
pei, chiar cele mai moderne, cer mult 
timp, sînt destul de complicate, de cos
tisitoare. Ele cer înainte de toate consu
muri, de energie, uriașe consumuri de 
energie... Și apoi să nu uităm : procede
ele de purificare a apei sînt aplicate deo
camdată apelor și așa „dulci" — rîurile, 
fluviile, lacurile — singurele din care oa
menii extrag apa pentru nevoile lor bio

PLECAREA DELEGAȚIEI 
KOMSOMOLULUI

Miercuri la amiază a părăsit Capi
tala, îndrepiindu-se spre patrie, de
legația Uniunii Tineretului Comu
nist Leninist, condusă de H. A. 
Vezirov, secretar al Comitetului 
Central al U.T.C.L., care la invitația 
Comitetului Central al U.T.M. a fă
cut o vizită în țara noastră. La ple
care, pe aeroportul Băneasa, oaspe
ții au fost conduși de Octavian 
Nisțor, secretar al Comitetului 
Central al U.T.M., de membri ai Bi
roului și de activiști ai C.C. al 
U.T;M. Au fost de față reprezentanți 
ai ambasadei Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă. (Agerpres) 

mari complexe — este bun. Lucrul 
cel mai important este că aceste 
combinate — eu am vizitat două : 
pe cele de la Brăila și Pitești — per
mit utilizarea integrală a masei lem
noase. La Institutul de cercetări fo
restiere și într-o stațiune experi
mentală m-au impresionat varieta
tea și eficacitatea studiilor între
prinse. Socotind după personalul pe 
care l-am întîlnit în întreprinderile 
vizitate, cred că nivelul de pregătire 
al cadrelor din economia forestieră 
a țării dv. este superior.

în urma marilor progrese înre
gistrate în domeniul economiei fo
restiere, chiar dacă Romînia mai are 
ceva de însușit din metodele altor 
țări, ea se află într-o situație foarte 
favorabilă pentru a contribui cu do
cumentație tehnică atît pentru 
F.A.O. cît și pentru țări în curs de 
dezvoltare. Sînt sigur că va fi po
sibil să se găsească un număr de 
specialiști romîni care ar putea fi 
de un real serviciu acestor țări.

în încheiere, dl. Jack C. Westoby 
a spus : Sper că vizita mea va avea 
drept rezultat găsirea unor noi căi 
și mijloace pentru adîncirea colabo
rării între F.A.O. și Romînia în do
meniul silviculturii și industriei lem
nului.

„Cupa campionilor europeni“ 

Dinamo București— 
Sliama Wanderers (Malta)

GENEVA 8 (Agerpres). — Miercuri 
a avut loc la Geneva tragerea la sorți 
a meciurilor din primul tur al compe
tițiilor internaționale de fotbal „Cupa 
campionilor europeni“ și „Cupa Cu
pelor" ediția 1964—1965.

Echipa Dinamo București, repre
zentanta țării noastre în „cupa campio
nilor", va întîlni formația Sliama Wan
derers din Malta (primul joc în de
plasare). Alte meciuri mai importante : 
Anderlecht Bruxelles — F.C. Bologna ; 
Odense Danemarca — Real Madrid ; 
Glasgow Rangers — Steaua Roșie 
Belgrad ; Dukla Praga — Gornik 
Zabrze. Internazionale Milano, dețină
toarea trofeului, se califică direct în 
turul doi.

în „Cupa Cupelor“, echipa care va 
cîștiga Cupa R. P. Romîne va avea ca 
adversară formația Derry Celtic (Ir
landa de nord), primul meci urmînd 
să se dispute în țara noastră. Conform 
hotărîrii comisiei tehnice a U.E.F.A., 
toate partidele din primul tur (pentru 
ambele cupe) trebuie să se încheie 
pînă la 15 octombrie.

logice și industriale. Dar apele uscatului 
— inclusiv ghețurile veșnice ale conti
nentului Antarctic și ale Groenlandei — 
reprezintă doar 0,3 la sută din masa apei 
de pe planeta noastră. Viitorul trebuie 
să-și îndrepte atenția spre restul de 99,7 
la sută ! A curăța zilnic milioane (și poate 
chiar miliarde I) metri cubi de apă și a 
le pune la îndemîna oamenilor — iată 
sarcina care e pe cale de a fi încredin
țată energiei atomice.

ENERGIA ATOMICĂ —
MARELE FILTRU

Practic, lucrurile pot arăta astfel. In re
giunile de coastă, pe locurile de întîlnire 
ale mărilor si oceanelor cu uscatul, se 
construiesc uzine electrice acjionate de 
energia atomică. Aceste uzine lucrează ca 
niște uriașe distilatoare. Ele absorb din 
ocean apa sărată și trimit apoi pe con
ducte orașelor, uzinelor, ogoarelor apă 
curată. Specialiștii au apreciat că dată 
fiind marea cantitate de energie necesară 
distilării a milioane mc de apă pe zi 
nici unul din combustibilii convenționali 
(cărbuni, petrol, gaze) nu pot face față 
sarcinii. Sursa de energie care poate fi 
folosită cu succes în această privință este 
enerqia atomică.

Studii și experiențe încurajatoare se 
întreprind în diferite țări. După cum a 
anunfat Comitetul de stat al U.R.S.S. pen
tru folosirea enerqiei atomice în scopuri 
pașnice, activitatea pentru crearea unui 
sistem efectiv de transformare a apei 
mărilor în apă potabilă cu ajutorul ener
qiei nucleare se desfășoară de mulți ani 
în Uniunea Sovietică.

O activitate similară se desfășoară și în 
S.U.A. încă din vara anului 1961, fostul 
președinte Kennedy inaugura, apăsînd un 
bufon la Casa Albă, o uzină de desalini
zare construită tocmai pe țărmul Golfu
lui Mexic. Intr-o singură zi, Oceanul a 
furnizat 3,8 milioane m.c. apă, mai lim
pede, pare-se, decît apa oricărui izvor de 
pe pămîntul american... Dar făcînd a doua 
zi socoteala acestei prime experiențe, 
unii americani au rămas oarecum deza
măgiți. Pentru a obține o mie de litri de 
apă desalinizată a fost nevoie să se chel
tuiască 45 de cenți, în timp ce prețul cu
rent al apei potabile nu este în S.U.A. 
mai mare decît 6 cenți mia de litri...

încheierea lucrărilor Conferinței 
mesei rotunde Est- Vest

FLORENȚA 8 (Agerpres). în a- 
cest oraș s-au încheiat lucrările ce
lei de-a 9-a Conferințe a mesei ro
tunde Est-Vest la care au participat 
reprezentanți ai vieții publice și oa
meni de știință din 17 țări europene, 
printre care și R. P, Romînă.

Participanții la conferință au dis
cutat probleme privind atenuarea 
încordării internaționale, dezarma
rea, precum și probleme ale relații
lor economice Est-Vest.

In cadrul ședinței de închidere,

O NOUĂ PARTICULĂ: 
INFORMOSOM

Biochimiștii sovietici au descoperit 
o nouă particulă. Aceasta este alcă
tuită din acid ribonucleic (R.N.C.) și 
din albumina specifică care o încon
joară. Întrucît acidul ribonucleic con
stituie baza sintezei albuminei în or
ganismul plantelor, animalelor și 
omului, și conține date în legătură cu 
proprietățile albuminei, particula a 
primit denumirea de informosom. 
Deocamdată, rolul albuminei specifi
ce care înconjoară acidul ribonucleic 
n-a fost precizat. Experimentatorii 
presupun că albumina apără R.N.C. 
de distrugeri, întrucît acesta este 
foarte nestabil. Durata existenței sale 
se numără în minute. înconjurat de 
albumină sub forma particulelor — 
informosomi, acidul ribonucleic are o 
viață de cîteva ore. Oamenii de știin
ță care au descoperit informosonni 
consideră că aceștia sînt prezenți în 
toate celulele animale și vegetale. 
Excepție iac numai bacteriile. Din 
punctul de vedere al biochimiștilor, 
tocmai acest lucru poate să aibă o 
deosebită importanță pentru elucida
rea problemelor legate de bolile in- 
fecțioase.

ÎN MEMORIA LUI GRIEG

Guvernul norvegian a hotărît con
struirea unei mari săli de concerte în 
orașul Bergen, dedicată memoriei 
compozitorului național Edvard Grieg. 
Clădirea va fi gata în anul 1970, cînd 
orașul Bergen își sărbătorește 900 de 
ani de la întemeierea sa.

SEMNALIZATOR MARITIM 
ALIMENTAT 

CU ENERGIE NUCLEARĂ

Unul din cele mai vechi faruri din 
America, farul din Baltimore, va 
fi alimentat cu energie nuclea
ră. Sursa sa de energie o consti
tuie un reactor nuclear alimentat cu 
stronțiu-90. Acest reactor, cu o pu
tere de 90 de wați, poate livra fără 
întrerupere curent electric pe o peri
oadă de zece ani. El a fost instalat la 
Baltimore, de probă, pe un an, după 
care va fi folosit pe geamanduri, în 
apele arctice, unde înlocuirea baterii
lor sau transportul de combustibil 
pentru motoare Diesel întîmpină di
ficultăți tehnice.

ÎN CENTRUL CIVILIZAȚIEI 
SIMIKOTE

Cu ocazia unor cercetări arheolo
gice, pe coasta munților Himalaya, 
din nord-vestul Nepalului, a fost des
coperită o peșteră, în care s-au găsit 
numeroase schelete omenești. S-a a-

De atunci însă a mai curs ceva apă pe 
Mississippi și pe alte mari fluvii ale lu
mii. După cum arată specialiștii sovietici, 
azi se pot construi reactori atomici cu 
mare putere termică — 1 milion de kW 
și chiar mai mult — a căror folosire în 
uzinele cu scop dublu (desalinizare + cu
rent electric) devine convenabilă. Un sin
gur reactor de 1 milion kW ar putea face 
să dea curent o centrală electrică de 
200 000 kW și să desalinizeze sute de 
mii m c apă în fiecare zi. Totul cu un 
consum zilnic de 1 kq uraniu-235 ! La 
aceasta se mai adaugă un avantaj dintre 
cele mai importante pentru oamenii care 
vor putea dispune de curent ieftin, de 
suficientă apă curată : fiecare kg de ura
niu producător de electricitate și de apă 
este un kq de uraniu care nu folosește 
la fabricarea înqrozitoarelor arme ato
mice. De abia prin prizma acestor pla
nuri începe uraniul să-și merite numele 
de înnobilat !

Pentru specialiști e primordială azi elu
cidarea unor probleme importante legate 
de tipul de reactor care urmează să lu
creze pentru desalinizarea apei. Sînt po- 
tiîvite tipurile existente sau e nevoie de 
altele noi ? Reactorii atomici cu neutroni 
lenți, dotați cu dispozitive de răcire cu 
apă, folosiți la centralele atomoelectrice 
obișnuite, sînt potriviți ; dar pentru a 
pune în mișcare instalații puternice — de 
felul celor care desalinizează apa de mare 
— ei sînt încă prea costisitori. Mai eco
nomic ar fi sistemul instalațiilor puse în 
mișcare cu ajutorul reactorilor reprodu
cători care funcționează pe bază de neu
troni rapizi și în care are loc un proces 
de reproducere a combustibilului, o par
te din uraniu fransformîndu-se în pluto
niu. Un asemenea reactor deservind o 
stafie de desalinizare ar distila 4 mili
oane tone de apă pe zi. Cantitatea ar fi 
suficientă pentru nevoile municipale și 
industriale ale unei populații de 4 mi
lioane de oameni. Așa cum ar fi suf!- 
cienfă pentru a iriga 1 300 km p terenuri 
agricole I

POSIBILITĂȚI DE COLABORARE 
INTERNAȚIONALĂ

Desalinizarea apei de mare poate re
zolva probleme care păreau de nerezol
vat. E de-ajuns să arătăm că dacă în 1940 
în S.U.A. se consumau zilnic 166 miliar
de m c de apă, azi acest consum se a- 
propie de 1 600 miliarde m c pe zi. S-a 
calculat că în anul 1975 S.U.A. vor 
consuma o cantitate de apă egală cu în
tregul debit al fluviului Mississippi, lung 
de 6 418 km. De cîte fluvii Mississippi 

conferința a adoptat două docu
mente : rezoluția în problemele po
litice și militare și memorandumul 
Comisiei economice a celei de-a 9-a 
Conferințe a mesei rotunde Est- 
Vest. Participanții la conferință, se 
arată în rezoluție, avertizează îm
potriva creării forțelor nucleare 
multilaterale. Crearea acestor forțe 
ar împiedica realizarea unui pro
gres pe calea dezarmării și slăbirii 
încordării internaționale.

preciat că aceste schelete au o ve
chime de peste o mie de ani, cu toate 
acestea însă unele s-au conservat 
foarte bine împreună cu îmbrăcă
mintea. Peștera se află în apro
pierea satului Tuker, la numai 
șase mile nord de frontiera cu 
India. Această regiune a fost centrul 
civilizației simikote, care a dăinuit 
pînă în secolul al V-lea e. n. Nume
roase expediții arheologice din Japo
nia, Italia, Franța și India au vizitat 
pînă acum această regiune pentru a 
studia ruinele civilizației simikote.

RECOMPENSA PENTRU 
PRINDEREA LUI MENGELE

Recompensa promisă pentru captu
rarea criminalului de război Joseph 
Mengele, fost medic în lagărul de la 
Auschwitz, a fost ridicată la 60 000 
de mărci vest-germane. Ministrul jus
tiției din landul Essen a urcat recom
pensa de la 20 000 la 50 000 mărci 
vest-germane, iar un donator anonim 
a făcut ca această sumă să crească cu 
încă 10 000 de mărci. în cercurile 
judiciare vest-germane se crede că 
Mengele s-ar afla în prezent în Pa
raguay, dar că o cerere de extrădare 
ar fi respinsă.

FESTIVAL AL FILMULUI

La Festivalul filmului care a avut 
loc în Berlinul occidental, țările O- 
rientului Apropiat și ale Extremului 
Orient au obținut un mare succes. 
Marele premiu a fost acordat filmu
lui turcesc „Vară fără apă“ care a 
participat la concurs în pofida inter
dicției autorităților. Filmul zugrăveș
te realitățile din Turcia, prezentînd 
viața unei regiuni deosebit de înapo
iate. Premiul pentru cea mai bună re
gie a fost decernat filmului indian 
„Marele oraș“, iar pentru cea mai 
bună interpretare actriței japoneze 
Sahiko Hidari, pentru rolul pe care 
l-a avut în filmul „Femeia insectă". 
Tot pentru interpretare a obținut un 
premiu și actorul Rod Steiger, într-un 
film demascînd ororile comise de 
hitleriști în ultimul război mondial.

CU O PRECIZIE PROFESIONALĂ 
RARĂ

Agenția France Presse informează 
că în noaptea de marți spre miercuri 
trei indivizi înarmați au pătruns în 
renumitul hotel parizian Ritz, furînd 
din expoziția hotelului bijuterii a că
ror valoare nu a putut fi încă stabi
lită cu precizie. întreaga operație, 
care n-a durat mai mult de cinci mi
nute, a fost executată cu o precizie 
profesională rară, soldindu-se cu dis
pariția unor broșe și coliere de o 
mare valoare.

dispun însă Statele Unite ? E limpede ce 
poate însemna desalinizarea pentru aco
perirea nevoilor de apă ale S.U.A,

Există, pe de altă parte, țări în care 
lipsa de apă e o problemă nu numai a 
viitorului, dar și a prezentului. A- 
rabii denumesc Sahara, Beld-el-afchen 
— „țara setei" ; în Chile există regiuni 
în care a plouat în 1936 pentru prima 
oară de 91 de ani... Să ne închipuim 
momentul în care uzine atomice ar pom
pa apa desalinizată a oceanelor spre ini
ma Saharei, a deșertului Arabic, a podi
șurilor Pafagoniei sau Tibetului, spre nu
meroasele quri însetate ale lumii...

Anul trecut, în octombrie, la întrunirea 
Agenției Internaționale pentru Energia A- 
tomică au venit în discuție cererile unui 
șir de state (Mexic, Tunisia, etc.) 
de a li se acorda ajutor în vede
rea construirii unor uzine atomice de de
salinizare. Experfii A.I.E.A. au căzut de a- 
cord să întreprindă studii în vederea ela- 
oorării unor planuri optime, convenabile, 
în această privință. Ei au și vizitat unele 
|ări pentru a confrunta ideile lor cu si
tuația de fapt. Este fără îndoială prema
tur să se afirme că problema obținerii 
apei potabile din apa de mare, în canti
tăți mari și la prețuri convenabile, a și 
fost rezolvată pe deplin. Dar faptul că 
U.R.S.S. și S.U.A. au convenit să studieze 
posibilitățile de colaborare în acest do
meniu este însă încurajator. După cum 
s-a anunfat în presă, în zilele de 14—15 
iulie urmează să se întîlnească în acest 
scop la Washington un grup de specia
liști și tehnicieni din U.R.S.S. și S.U.A,

*
Apa înseamnă viață. Nu poți să nu te 

gîndeșfi că încă Aristotel includea apa 
(alături de aer, foc și pămînt) în cele pa
tru elemente care stau la baza lumii. Mu 
poți să nu te gîndeșfi că Democrit, con
temporanul lui Aristotel, a fost cel dinții 
care a considerat atomul ca temelie a fot 
ce există. Trăim vremea marilor sinteze : 
atomul — a cărui putere Democrit era 
departe de a o cunoaște — e pe cale de 
a furniza oamenilor apa din mările știute 
de Aristotel și din mări care-i erau aces
tuia absolut necunoscute. încă înaintea 
acestor qînditori, oamenii au descoperit 
capacitatea apei de a stinge focul. Există 
posibilitatea ca, în zilele noastre, colabo- 
rînd la obținerea apei dulci din apa de 
mare cu ajutorul energiei atomice, oa
menii, gîndindu-se la viitorul lor, să pre
întâmpine izbucnirea celui mai pîrjolitor; 
dintre focuri — războiul nuclear.

Radu ȚIULESCU

.<
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Guyana britanica:

Apel la încetarea 
tulburărilor

Vizita tovarășului 
în Austria

Gheorghe Apostol Rezoluții adoptate Presa internațională

GEORGETOWN 8 (Agerpres). — 
Partidul progresist al poporului din 
Guyana britanică a adresat un apel 
populației țării în care cheamă să 
se pună capăt „actualului conflict 
grav, al cărui singur rezultat este 
întîrzierea obținerii independenței 
și progresului economic“. In apel 
se subliniază că există motive să se 
creadă că explozia produsă pe o 
navă pe rîul Demerara, care s-a sol
dat cu 25 de morți, a fost provoca
tă cu explozivi introduși ilegal în 
țară. Intr-o declarație făcută la 
Georgetown, primul ministru al 
Guyanei britanice, Cheddi Jagan, 
și-a exprimat speranța că actuala 
conferință a primilor miniștri ai ță
rilor membre ale Commonwealthu
lui ar putea elabora o soluție accep
tabilă care să contribuie la instau
rarea păcii și progresului în Guya
na britanică.

VIENA 8. — Corespondentul
Agerpres, St. Deju, transmite : La 8 
iulie, prim-vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne, 
Gheorghe Apostol, împreună cu 
Constantin Tuzu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și alte per
soane oficiale care îl însoțesc a vi
zitat Combinatul siderurgic „Alpin 
Montan Union“ din Donawitz. La 
sosire, în fața clădirii principale, 
unde au fost arborate drapelele de 
stat ale R. P. Romîne și Republicii 
Austria, oaspeții romîni au fost în- 
tîmpinați de consiliul de conducere 
al acestei întreprinderi etatizate. . 
Directorul general, dr. Josef Ober- 
egger, a rostit cuvîntul de bun- so
sit. Directorul general tehnic al în
treprinderii, dr. Franz Narbeshuber, 
a dat explicații privind istoricul,, a- 
șezarea și producția combinatului.

în continuare au fost ' vizitate 
secția vechiului laminor, cuptoareje 
L. D. — cu procedeul modem pen
tru producerea oțelului prin sțifjare 
cu oxigen, procedeu elaborat’.iK'Sh 
ceastă întreprindere ' în” colaborare 
cu Combinatul metalurgic Voest djn 
Linz — și noul laminor,' intrat re
cent în funcțiune.

La prînz, conducerea combinatu
lui a oferit o masă în cinstea, oas
peților romîni, la care directorul 
general, dr. Josef Oberegger, și 
Mircea Ocheană, ambasadorul R. P. 
Romîne-la Viena, au rostit toasturi.

Oaspeții au fost salutați, de ase
menea, de locțiitorul șefului guver
nului landului Stiria, prof. dr. Hans 
Koren.

în- cursul după-amiezii, oaspeții 
romîni au sosit la Salzburg, unde 
seara au asistat la un spectacol fol
cloric.

la Conferința 0.1. M.
GENEVA 8 (Agerpres). — Confe

rința. generală a Organizației Inter- 
națigpale.a Muncii (p.i.M.) 3 adop
tât- mar.ți a. convenție internațională 
privind folosirea, forței de muncă. în 
favoarea. ei. au votat 170 de delega
ții.; 44 au votat împotrivă și 40 s-au 
abținut. Convenția prevede că, în 
vederea stimulării dezvoltării eco
nomice, a ridicării nivelului de viață, 
pentru a răspunde nevoilor forței de 
muncă și pentru soluționarea pro
blemei șomajului, „țările vor for
mula și aplica, ca un obiectiv esen
țial, o politică activă, tinzînd spre 
promovarea folosirii depline a forțe
lor productive“. De asemenea, con
ferința a adoptat patru rezoluții re
feritoare la situația femeii munci
toare. Concret, ele se referă, la 
promovarea economică și socială a 
femeilor din țările în curs de dez
voltare, la protecția mamei și la 
programul de muncă al femeilor.

DESPRE EVENIMENTE
LA ORDINEA ZILEI

După convorbirile franco- 
vest-germane
Conflictul dominicano - Haitian 
Reacții la legea drepturilor 
civile
In preajma Conferinței O.U.A.

In apărarea patrioților din R. S. A.
MESAJUL ADRESAT MARILOR PUTERI DE ÎMPĂRATUL ETIOPIES

ADDIS ABEBA 8 (Agerpres). — 
împăratul Haile Selassie al Etiopiei 
a adresat președintelui Johnson, lui 
N. S. Hrușciov, generalului de 
Gaulle și lui Douglas-Home un a- 
pel în care le cere să intervină pen
tru eliberarea lui Nelson Mandela și 
a celorlalți patrioți sud-africani, 
condamnați recent la închisoare pe 
viață de către autoritățile rasiste 
Hin R.S.A. „Facem apel, se spune în 
mesajul împăratului Etiopiei, să u- 
zați de influența dv. pe lîngă gu
vernul sud-african pentru a obține 
eliberarea acestor patrioți, a căror 
singură vină este aceea de a se fi 
pronunțat împotriva apartheidului, 
care îi lipsește pe africani de cele 
mai elementare drepturi ale omului 
în propria lor țară“.

PRETORIA 8 (Agerpres).

La Londra s-a deschis

In

urma raidului de percheziții și ares
tări efectuat zilele trecute de poliția 
sud-africană la Johannesburg, Ca
petown, Pretoria și Pietermaritz
burg, în închisoarea centrală din 
Pretoria se află în prezent închise 
30 de persoane, dintre care opt fe
mei. Ele sînt reținute în baza unei 
legi rasiste care permite autorități
lor să dețină fără judecată timp de 
90 de zile persoanele arestate sub 
acuzația de „sabotaj“. Totodată, la 
Pretoria s-a aflat că o serie de per
soane, care sînt deținute în închi
soarea centrală din acest oraș de 
mai multă vreme, au fost ținute 
timp de 12 zile în carcere individu
ale, iar altele cîte cinci zile. Aresta- 
ților nu li s-a permis pînă în pre
zent să fie vizitați de avocați sau 
familie.

CONFERINȚA PRIMILOR MINIȘTRI
DIN ȚĂRILE COMMONWEALTHULUI

LONDRA 8 (Agerpres). — La 8 
iulie au început la Londra lucrările 
celei de-a 13-a Conferințe a primi
lor miniștri din țările membre ale 
Commonwealthului. De la conferin
ță lipsesc președintele Ciprului, Ma
karios, primul ministru al Jamaicăi, 
Alexander Bustamante, și primul mi
nistru al Indiei, Bahadur Shastrî, 
care sînt reprezentați de miniștri ai 
guvernelor respective.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de primul ministru al Marii 
Britanii, Alec Douglas-Home. Potri
vit agenției Reuter, participanții la 
conferință vor examina unele pro
bleme ale situației internaționale, re
lațiile Est-Vest, inclusiv problema 
dezarmării, situația din sud-estul A- 
siei, din Cipru, Orientul Mijlociu și 
Europa. Pe agenda conferinței figu
rează, de asemenea, examinarea u- 
nor probleme privind coloniile și te
ritoriile britanice, cooperarea tehni
că, financiară și economică în cadrul 
Commonwealthului, precum și pro
bleme ale comerțului internațional. 
Participanții la conferință au invitat

pe primul ministru al noului stat in
dependent, Malawi, Hastings Banda, 
să participe la lucrări.

După cum subliniază agenția 
France Presse, problema sancțiunilor 
economice împotriva Republicii Sud- 
Africane, cerută de mai mulți parti- 
cipanți, nu figurează pe ordinea de 

• zi a conferinței dar s-ar putea ca 
ea să fie ridicată în cadrul dezbate
rilor.

Referindu-se la lucrările actualei 
conferințe, ziarul cercurilor de afa
ceri britanice, „Financial Times“, 
subliniază că „ea va trebui să gă
sească sensul real al scopurilor sale 
dacă Commonwealthul intenționează 
să supraviețuiască. Dacă conferința 
nu va fi decît o repetare a celei din 
1962, cînd au fost pronunțate numai 
discursurile de pe ordinea de zi, 
scrie ziarul, ea va constitui un eșec“. 
Pe de altă parte, ziarul „Daily Tele
graph“ este de părere că probleme
le care se vor ridica la conferință, 
printre care cea a Rhodesiei de sud, 
„ar putea duce la o confruntare de 
asemenea proporții, îneît să creeze 
o ruptură sau chiar un eșec“.

SCRUTIN ME
Aproape 13 milioane și jumătate de 

mexicani s-au prezentat duminică în fața 
urnelor pentru a alege pe noul președinte 
al republicii, pe deputății și senatorii 
care vor constitui noul congres federal. 
Pentru a doua oară în istoria țării, la vot 
au luat parte și femeile, acestea repre- 
zentînd cam jumătate din numărul alegă
torilor. Rezultatele parțiale (cele defini
tive vor fi cunoscute, după cum se afir
mă, doar peste cîteva săptămîni) arată 
că în 21 de state ale Mexicului, fostul 
ministru de interne, Gustavo Diaz Ordaz, 
candidatul la președinte prezentat de 
Partidul Revoluționar Instituțional (parti
dul de quvernămînt) a întrunit peste 90 
la sută din numărul voturilor. Ordaz s-a 
mai bucurat de sprijinul Partidului Popu
lar Socialist și al Partidului Autentic al 
Revoluției. Restul de voturi au revenit 
juristului José Gonzalez Torres, candidat 
al partidului de opoziție Acfiunea Națio- 
nală.

Actuala confruntare electorală a fost 
precedată de o susținută campanie poli
tică a forțelor angajate în competiție. Or
ganele de presă de diferite orientări au 
făcut bilanful guvernării de șase ani a 
președintelui Lopez Mateos, relevînd mă
surile luate pe linia dezvoltării economice 
a tării și a îmbunătățirii situației țărăni
mii. In același timp, opoziția de stînga a 
criticat guvernul pentru inconsecvența 
manifestată în ce privește consolidarea 
economică, precum și pentru o serie de 
îngrădiri ale activității unor organizații 
democratice. Pe plan extern, s-au remar
cat, totodată, eforturile lui Mateos de a 
extinde cadrul relațiilor cu fări din afara 
emisferei vestice. Acestui scop i-au 
servit călătoriile președintelui într-un 
de fări din Europa.

Prezentîndu-și programul electoral 
cadrul unui mare miting desfășurat

șir

în
1n

capitala țării, Ordaz și-a afirmat hotărî- 
rea de a continua, în linii generale, po
litica înaintașului său. Intre altele, el a 
declarat : „Politica externă a Mexicului 
nu se va schimba. Ea se va baza 
pe principiul neamestecului în tre
burile interne ale altor țări și pe 
dreptul la autodeterminare. La colaborare 
vom răspunde prin colaborare, lă solida
ritate — prin solidaritate". Această de
clarație reflectă poziția generală a Parti
dului Revoluționar Instituțional, care, în
tr-un șir de probleme importante ale po
liticii externe fine seama de schimbările 
int.rvenite pe arena internațională, pre
cum și de năzuințele poporului mexican 
spre pace și colaborare cu toate popoa-, 
rele. P.R.I. s-a pronunțat în repetate rîn- 
duri în favoarea coexistentei pașnice în
tre state cu orînduiri sociale diferite, 
pentru promovarea de schimburi econo
mice reciproc avantajoase între toate sta
tele, a manifestat inițiativă în ce pri
vește transformarea Americii Latine într-o 
zonă denuclearizată.

Candidatul partidului „Acjiunea Națio
nală“, exponent al cercurilor de dreapta, 
și-a dus campania electorală cu mijloa
cele tradiționale ale dreptei, prezentînd 
obiective care nu erau de natură să gă
sească sprijin în mase. El s-a manifestat 
îndeosebi ca un anticomunist zelos, -a 
preconizat excluderea intervenției statu
lui în viața economică a țării și, pe plan 
extern, ruperea relațiilor cu Cuba.

In toate platformele prezentate, atît de 
opoziția de stînga, cit și de cea de 
dreapta, figurează pe prim plan nece
sitatea rezolvării problemei agrare. Aici 
însă soluțiile propuse diferă. Organiza
țiile de stingă (între care Partidul Popu
lar Socialist, Partidul Comunist și altele) 
sînt pentru lichidarea marilor moșii și 
împărțirea pămînfurilor la țărani, a- 
cordîndu-se în același timp atenția cu-

Propuneri ale U. R. S. S. privind 
intensificarea eficacității O. N. U.

NEW YORK 8 (Agerpres).—TASS 
transmite : Reprezentantul perma
nent al U.R.S.S. la O.N.U., N. T. 
Fedorenko, a avut la 7 iulie o în
trevedere cu reprezentantul perma
nent al S.U.A. la O.N.U., Adlai Ste
venson, căruia i-a înmînat un me
morandum al guvernului 
cu privire la unele 
derea 
O.N.U.
securității internaționale. N. T. Fe
dorenko l-a vizitat, de asemenea,

U.R.S.S. 
măsuri în ve- 

intensificării eficacității 
în asigurarea păcii și

pe secretarul general al O.N.U., 
U Thant. După întrevederea dintre 
N. T. Fedorenko și U Thant, un re
prezentant al secretarului general 
al O.N.U. a declarat : „Reprezen
tantul permanent al U.R.S.S. i-a în
mânat lui U Thant, pentru a lua cu
noștință, memorandumul guvernu
lui sovietic cu privire la unele mă
suri în vederea intensificării efica
cității O.N.U. în asigurarea păcii și 
securității internaționale”.

Intr-o corespondență din Paris, 
ziarul „Die Welt" comentează re
zultatele recentelor convorbiri 
iranco-vest-germane. Ziarul scrie :

„Starea de spirit a autorităților 
franceze, după această a treia run
dă de consultări la Bonn, se poate 
defini cel mai bine printr-un singur 
cuvînt : perseverență. Ele refuză să 
dea curs dezamăgirii care, fără în
doială, există. La Paris, personali
tăți de seamă își pun astăzi între
barea : în ce domeniu s-ar mai pu
tea acționa pentru a birui punctul 
mort la care a ajuns colaborarea 
politică dintre cele două țări ?".

La o conferință de presă, minis
trul informațiilor al Franței, Alain 
Peyrefitte, a declarat că în urma 
vizitei făcute la Bonn, membrii dele
gației franceze au observat „o oa
recare încetineală și unele oscilații" 
manifestate de autoritățile vest-ger- 
mane în dezvoltarea relațiilor cu 
Franța. „în ce privește aprecierea 
evenimentelor internaționale, a spus 
el, există deosebiri între cele două 
țări, iar în unele probleme există 
chiar divergențe, care nu pot fi în
lăturate în două zile de tratative". 
Referindu-se la problemele agrare 
ministrul informațiilor a declarat : 
„Delegația franceză a constatat că 
R. F. Germană și guvernul ei nu 
sînt încă gata, probabil, să 
moveze o politică comună pe 
noi o considerăm necesară și 
dorit".

pro- 
care 

de

pre-

evenimente,Referindu-se Ia aceste 
ziarul londonez „Times" le descrie 
ca o continuare a rivalităților mai 
vechi dintre cele două state situate 
pe insula Haiti.

„Cele două republici — scrie „Ti
mes" — sînt la cuțite. Cauzele osti
lității își au punctul de plecare în 
conflictul din aprilie 1963, cînd uni
tăți ale armatei și poliției haitiene 
au încercat să atace ambasada Re
publicii Dominicane de la Port-au- 
Prince pentru a captura persoanele 
refugiate acolo. (Era vorba de ad
versari ai regimului lui Duvalier). 
Aceasta a dus la amenințări și con- 
traamenințări, la unele lupte de 
frontieră lipsite de succes și la ru
perea relațiilor diplomatice. Este vi
zibil că opoziția activă față de pre
ședintele Duvalier se află 
în întregime în Republica 
cană".

aproape 
Domini-

in S.U.A.

NEW YORK 8 (Agerpres).— Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a ținut miercuri o conferință de 
presă, în cursul căreia a răspuns la 
întrebările ziariștilor privind diferi
te probleme internaționale. El și-a 
exprimat speranța că o soluție de 
compromis, acceptabilă tuturor păr
ților, va fi găsită în problema ma- 
layeză. în legătură cu aceasta el a 
subliniat că o propunere a președin
telui Filipinelor, Macapagal, cu pri
vire la crearea unei comisii de con
ciliere afro-asiatică, a fost acceptată 
atît de Indonezia cît și de Malaye- 
zia.

Referindu-se la situația din Viet
namul de sud, secretarul general al 
O.N.U. a declarat că „apare tot mai 
evident că măsurile militare nU vor 
aduce o soluționare pașnică â pro
blemei. Singura alternativă rezona
bilă constă în tratative politice

Acord comercial

Și

intre R. S. Cehoslovaca 
și țările Benelux

PRAGA 8 (Agerpres). — Maurice 
Brasseur, ministrul comerțului exte
rior al Belgiei care s-a aflat într-o 
vizită în Cehoslovacia a avut o serie 
de întrevederi cu miniștri ai guver
nului cehoslovac. In încheierea vizi
tei a fost semnat un acord economic 
pe termen lung între R. S. Ceho
slovacă și țările Benelux.

X I C A N
venită sistemului tradițional de proprie
tate colectivă asupra pămînfului (așa-nu- 
miful „ejido"). Soluții propuse de for
țele de dreapta, variate în formă, urmă
resc toate împiedicarea unei reforme 
agrare autentice. Același lucru și la ca
pitolul dezvoltării industriei și folosirii 
investițiilor de capital străin. Controlului 
riguros asupra capitalurilor, preconizat de 
forțele stîngii, exponenții dreptei' îi' opUn 
teza despre pretinsa necesitate de a; 
acorda investițiilor străine libertate abso
lută. In ce privește problema invățămîn- 
fului, un alt punct deosebit de disputat, 
organizațiile democratice apără preve
derile constituționale privitoare la laici
zarea în'vățămîntului, în timp ce dreapta 
insista asupra abrogării prevederilor 
constituționale în acest domeniu.

Partidele de opoziție, și-au manifestat 
nemulțumirea față de reforma legii elec
torale, operate printr-un decret guverna
mental. Multă vreme a existat o legisla
ție electorală care favoriza pe candida- 
ții partidului de guvernămînt. Reforma 
amintita ar fi urmat să ducă la o lărgire . 
a reprezentării partidelor de opozijiè în. 
Congres, însă felul cum a fost realizată 
n-a corespuns nici pe departe '’așteptării. 
lor opoziției. Se așteaptă ca, în b'ăza ’ 
noii legi electorale, opoziția să dispună 
în viitorul congres, care își va deschide" 
sesiunea la 1 septembrie, doar de 20 de 
locuri (în actualul Congres opoziția are 
7 locuri în Camera deputaților și niciunul 
în Senat).

Noul președinte, ales pe ■ termen de 
șase ani, va prelua funcția lai 1- decem
brie. Ziarele mexicane scriu că opinia' 
publica așteaptă de la viitoarea adminis
trație pași spre dezvoltarea țării'.p’e'calea 
progresului și democrației;

Vaslle OROS

diplomatice . care, chiar la această 
oră tardivă, pot oferi unele șanse 
de soluție. Consider că o înapoiere 
la masa conferinței de la Geneva, 
deși tardivă, ar putea aduce rezul
tate utile“.

U Thant a adresat un nou apel 
Greciei și Turciei să colaboreze sin
cer cu forța O.N.U. și cu Organiza
ția Națiunilor Unite în vederea unei 
soluționări pașnice a problemei ci
priote. Pe de altă parte, el a decla
rat că a luat cunoștință de memo
randumul sovietic cu privire la unele 
măsuri în vederea intensificării 
eficacității O.N.U. în asigurarea 
păcii și securității internaționale 
pe care îl consideră „de bun augur“.

întrebat în legătură cu o propune
re a primului ministru al Cubei, 
Fidel Castro, de reluare a relațiilor 
comerciale dintre Cuba și Statele 
Unite, secretarul general al O.N.U. a 
spus că orice gest din partea unei 
părți în favoarea unei apropieri 
trebuie să fie bine primit, întrucît 
tratativele constituie cele mai bune 
mijloace de rezolvare a problemelor 
internaționale.

Recent, statul Haiti a adresat 
șsdintelui Consiliului de Securitate 
o plîngere, potrivit căreia o forță 
de invazie pregătită pe teritoriul Re
publicii Dominicane ar li trecut 
frontiera haitiană, provocînd morți 
și răniți în rîndurile armatei și po
liției haitiene. Guvernul Republicii 
Dominicane a respins învinuirea.

In legătură cu adoptarea 
a legii privind drepturile civile, zia
rul elvețian „Die Tat" relatează :

„La sfîrșitul săptămînii trecute, în 
statele sudice din S.U.Ä., populația 
de culoare a făcut pentru prima oară 
uz de noile sale drepturi. Primele în
cercări timide au provocat reacții 
diferite. La Birmingham (statul Ala
bama), negrii au fost serviți, fără să 
se stîrnească discuții, în localuri în 
care pînă acum erau admiși doar 
albi. O ciocnire sîngeroasă s-a pro
dus la Laurel (statul Mississippi), a- 
tunci cînd tineri albi au baricadat 
intrarea într-un local, încăierîndu-se 
cu negri. In Atlanta (statul Georgia) 
și în alte cîteva orașe mai mici s-au 
înregistrat cazuri cînd proprietari de 
restaurante au refuzat să respecte 
prevederile noii legi.

La Kansas-City (Missouri), Da
vid Dennie, secretarul organizației 
locale pentru egalitatea rasială, a a-

nunțat că adepți ai discriminării ra
siale au întocmit „liste negre" care 
cuprind numerele de automobil ale 
persoanelor care se pronunță pentru 
egalitatea rasială. «Acum, autotu
risme și autocamioane cu rasiști 
înarmați urmăresc, pe șoselele na
ționale, aceste automobile»".

Președintele S.U.A. a primit 
miercuri la Casa Albă pe procurorii 
federali ai Statelor Unite, precum și 
pe înalții funcționari ai Ministerului 
Justiției. El a chemat cadrele juridice 
să vegheze cu strictețe la respecta
rea libertăților ■ individuale în apli
carea noii legi asupra drepturilor ci- 

. vile.
Referindu-se la ordinea de zi a 

consiliului ministerial al Organizației 
Unității Africane, consiliu care va 
preceda conferința la nivel înalt și 
care urmează să se deschidă la 
Cairo lunea viitoare, agenția France 
Presse menționează următoarele pro« 
bleme ce vor fi luate în discuție :

„Raportul secretariatului general 
administrativ provizoriu cu privire la 
activitatea organizației de la ultima 
sesiune a consiliului ; un sistem de 
mediere, conciliere și arbitraj în pro
blemele africane ; discriminarea ra
sială cu examinarea celor trei ra
poarte, dintre care unul se referă la 
relațiile economice și comerciale ale 
Africii de Sud cu diferitele țări ; li
chidarea colonialismului (Rhodesia 
de sud și coloniile portugheze) ; con
solidarea unității și solidarității afri
cane, prezentarea raportului privitor 
la conferința mondială de comerț și 
dezvoltare ; o propunere de convo
care a unei conferințe a statelor a- 
fricane și asiatice ; problema refu- 
giaților în Africa ; conflicte de fron
tieră africane ; reprezentarea Africii 
la Națiunile Unite ; ordinea de zi 
provizorie a conferinței șefilor dé 
state africane".

Disputa dintre Scranton și Goldwater
SAN FRANCISCO 8 (Agerpres). — 

La San Francisco și-a început lu
crările comitetul partidului republi
can, care elaborează platforma e- 
lectorală a partidului. Nelson Ro
ckefeller, guvernatorul statului New 
York, primul care a fost audiat de 
comitet, a sprijinit propunerile lui 
William Scranton, guvernatorul sta
tului Pennsylvania, referitoare la 
includerea în programul electoral a 
angajamentului de respectare a noii 
legi a drepturilor civile. Martin 
Luther King, lider al populației de 
culoare, a insistat pentru un pro
gram electoral care să proclame 
respectarea strictă a legii drepturi
lor civile. Roy Wilkins, secretar 
executiv al Asociației naționale pen-

tru propășirea populației de culoa
re, a declarat comitetului că 90 la 
sută din alegătorii negri vor vota 
împotriva senatorului Goldwater, 
dacă va fi desemnat candidat pre
zidențial, din cauza atitudinii sale 
potrivnice legii drepturilor civile.

între timp, disputa între cei doi 
aspiranți republicani la candidatura 
prezidențială — Goldwater și Scran
ton — ia forme tot mai ascuțite. în 
cadrul unui discurs televizat rostit 
la Chicago, William Scranton a acu
zat pe conducătorii campaniei lui 
Goldwater că recurg „la tot felul de 
presiuni și amenințări“ față de de
legații la congresul național repu
blican.

CONVORBIRI
DANEZO-VEST-GERMANE

COPENHAGA 8 (Agerpres). — La 
8 iulie, cancelarul vest-german, Lud
wig Erhard, însoțit de ministrul a- 
facerilor externe, Gerhard Schröder, 
a sosit într-o vizită oficială de două 
zile în Danemarca. în aceeași zi a 
avut loc primele întrevederi între 
cancelarul Erhard și premierul da
nez, Otto Krag. Cei doi oameni de 
stat au făcut un schimb de păreri 
într-o serie de probleme privind si
tuația internațională, au examinat 
relațiile dintre Comunitatea Econo
mică Europeană și Asociația Euro
peană a Liberului Schimb (A.E.L.S.), 
schimburile comerciale danezo-vest- 
germane și probleme europene.

SCURTE ȘTIRI
NICOSIA. într-o declarație pentru 

presă făcută marți la Nicosia, președin
tele Ciprului, Makarios, a arătat că 
guvernul cipriot nu va trimite un re
prezentant la tratativele de la Geneva, 
inițiate de mediatorul O.N.U. în 
Cipru, Sakari Tuomioja, în legătură cu 
criza din insulă.

programului dezarmării generale, pro
pus de Uniunea Sovietică, poate con
stitui un ajutor esențial pentru țările 
în curs de dezvoltare.

tieră din apropierea orașului Poonch. LONDRA. Camera Comunelor a a- 
Au fost înregistrați morți și răniți de probat la cea de a doua citire, proiec- 
ambele părți. Incidentele au fost adu- tul de lege cu privire la acordarea in
se imediat la cunoștința observatorilor dependenței Zambiei. Proiectul de lege 
O.N.U. ' .................................

STOCKHOLM. In prima zi a vizi
tei pe care o întreprind în Suedia, pri
mul ministru al Franței, Georges Pom
pidou, și Couve de Murville, ministrul 
afacerilor externe, au avut o convor
bire cu Tage Erlander, primul ministru 
al guvernului suedez, și Torsten Nils
son, ministrul afacerilor externe. Ei au 
făcut un schimb de păreri asupra prin
cipalelor probleme internaționale, ocu- 
pîndu-se, de asemenea, de relațiile 
dintre Piața comună și Asociația Euro
peană a Liberului Schimb (A.E.L.S.) și 
tratativele din cadrul „Rundei Ken
nedy“.

BAMAKO. In capitala Republicii 
Mali a avut loc deschiderea Săp- 
tămînii tineretului din Mali. Aceas
ta, este cea de-a treia sărbătoare de a- 
cest fel, la care participă delegații ale 
tineretului din diferite țări. Intre altele, 
a sosit la Bamako delegația Federației 

' Mondiale a Tineretului Democrat.

GENEVA. Desfășurarea normală a 
lucrărilor conferinței internaționale 
pentru problemele învățămîntului, care 
are loc la Geneva sub auspiciile 
U.N.E.S.C.O., a fost împiedicată de 
refuzul delegației Portugaliei de a se 
supune voinței majorității participan- 
ților, la conferință, care cereau ca a- 

- ceasta.să părăsească sala, de ședințeMn 
'j legătpră. cu această, situație, s-a hptarît 
1 s întreruperea lucrarjlpj conferinței,, pînă 
L. .-.laJ). iuliey pentru a șe, încerca, îb acțst 
.. interval de ' timp soluționarea conflic

tului ivit.
PORTO NOVO. In cuvîntarea rosti

tă la mitingul care a avut loc în lo
calitatea Djugu, președintele Republi
cii Dahomey, Migan Apithy, a decla
rat că Dahomeyul nu se poate consi
dera pe deplin liber și independent a- 
tîta timp cît popoarele africane fră
țești se află sub jugul colonialismului.

PARIS. Couve de Murville, minis
trul afacerilor externe al Franței, a in
format Consiliul de Miniștri că Franța 
a consimțit să participe la negocierile 
în vederea creării unei organizații 
mondiale de telecomunicații spațiale. 
Comitetul internațional al acestei or
ganizații este alcătuit din reprezen
tanți a 12 țări dintre care opt europe
ne, Statele Unite, Canada, Australia și 
Japonia.

DELHI. La frontiera dintre India și 
Pakistan au avut loc în ultimele zile 
noi schimburi de focuri. Incidentele 
s-au produs duminică și luni în regiu
nile Pmonch Mendhar, Chamb, Betar 
Nullah, precum și într-un sat de fron-

JANEIRO. Autoritățile 
au arestat pe Paulo de 
ministru al educației în

RIO DE 
braziliene 
Tarso, fost 
guvernul condus de Joao Goulart.

I
AMMAN. Agențiile de presă anun

ță că trupele izraeliene au deschis fo
cul marți după-amiază asupra unei 
patrule militare iordaniene. Schimburi ' 
de focuri sporadice au urmat apoi 
vreme de 15 minute. Un purtător de 
cuvînt militar iordanian a anunțat că 
a prezentat comisiei mixte de armisti
țiu o plîngere împotriva atacului iz- 
raelian și a cerut deschiderea unei 
anchete.

prevede că jurisdicția Angliei în Rho
desia de nord expiră la 24 octombrie 
a. c., cînd această țară va deveni inde
pendentă, sub numele de Republica 
Zambia.

rasismului. și imperialismului. Referin-
du-se'la' problemele interné ale țării, Turnul din Pisa nu mai este în fața pericolului de a se prăbuși. Recent, 
președintele a subliniat că înfăptuirea s-a constatat că el s-a redresat cu șase sutimi de milimetru

CAIRO. Comitetul arab pentru fo
losirea afluenților fluviului Iordan se 
întrunește vineri, într-o sesiune extraor
dinară la Ierusalim. Delegații celor 
trei țări pe teritoriul cărora curg a- 
fluenții Iordanului (Iordania, Liban și 
Siria), precum și un reprezentant al 
R.A.U. vor studia acțiunile ce urmea
ză a fi întreprinse pentru executarea 
contraproiectelor arabe, hotărîte la 
conferința arabă la nivel înalt, ca ri
postă la planul Izraelului de abatere 
a fluviului Iordan.

NIIGATA. în urma unui nou cutre
mur de pămînt și a ploilor torențiale 
ce s-au abătut asupra orașului Niigata 
(Japonia), și-au găsit moartea trei per
soane, 9 976 case au fost inundate, 
mai multe drumuri și poduri au fost 
distruse.

HAGA. După cum a anunțat un 
purtător de cuvînt al centrului de stu
dii spațiale din Haga, marți la baza 
de lansare din Sardinia „Salto di 
Quirra“ a fost lansată cu succes prima 
rachetă europeană în scopuri științi
fice.

QUITO. Junta militară din Ecuador 
a demis miercuri pe ministrul apără
rii, generalul Aurelio Naranjo. Nu au 
fost anunțate motivele acestei măsuri. 
Ca nou ministru al apărării a fost nu
mit generalul Gonzalo Cabe.zas. care a 
ocupat pînă acum funcția de șef al sta
tului major al forțelor armate ecuado- 
riene.

ANKARA. Potrivit agenției France 
Presse, ministrul de interne al Turciei 
a anunțat că în viitorul apropiat vor fi 
expulzate din țară alte 220 de persoa
ne de naționalitate greacă. Pînă în 
prezent, subliniază agenția citată, nu
mărul cetățenilor de origine greacă, 
expulzați de autoritățile din Turcia
după izbucnirea crizei cipriote, se ci
frează la 835.
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