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Sarcina de cea mai mare răspundere
STRINGEREA RECOLTEI

LA TIMP Șl FĂRĂ PIERDERI

Convorbirile oficiale
românosomaleze

ț

Zilele acestea sînt hotărî toare pentru strin
gerea recoltei, in majoritatea regiunilor țării 
s-a trecut la recoltarea griului și a celorlalte 
cereale păioase. Din informațiile sosite la re
dacție rezultă insă că, în condiții asemănă
toare, ritmul de lucru este inegal. Atît în re
giunile București, Dobrogea, Galați, cît și în 
altele sînt unități și raioane întregi în care 
strînsul recoltei se face cu repeziciune și tot
odată cu grijă pentru evitarea oricărei pier
deri, alături de unități și raioane în care 
această lucrare de importanță deosebită se 
desfășoară încet. Se întîlnesc combine și alte 
mașini care stau din cauza slabei organizări 
a muncii și a unor defecțiuni tehnice, utilaje 
care nu sînt folosite decît în mică măsură. In 
alte unități, deși griul s-a copt și e pericol 
de scuturare, se așteaptă sosirea combinelor 
în foc să se mobilizeze toate mijloacele exis
tente.

Se impune ca organele de partid, sfaturile 
populare și consiliile agricole, conducerile 
unităților agricole socialiste să ia de urgență 
măsuri pentru :

Aceleași condiții
ritmuri inegale

• Repartizarea judicioasă a tuturor for-
țelor și mijloacelor, folosirea lor cu în
treaga capacitate, în fiecare zi și oră bună
de lucru.

• Organizarea exemplară a muncii, for
marea de echipe de intervenție rapidă pen
tru efectuarea reparațiilor urgente și înlă-
turarea operativă a oricăror defecțiuni

• Folosirea intensă a mijloacelor manua-
le la seceriș acolo unde griul este căzut
și în toate acele lanuri unde nu se poate
lucra cu combinele.

• Organizarea judicioasă a transportului
recoltei pentru ca aceasta să ajungă în- 
tr-un timp cît mai scurt din lanuri în
hambare.

în unitățile agricole 
din regiunea București 
secerișul este în toi. 
Pînă în prezent, mem
brii cooperativelor a- 
gricole, mecanizatorii 
din S.M.T. și lucrăto
rii din G.A.S. au strîns 
recolta de grîu de pe 
137 500 ha din cele 
537 566 ha cultivate cu 
această plantă. în co
operativele agricole 
din raioanele Lehliu, 
Zimnicea, Drăgănești- 
Vlașca, Alexandria, Ol
tenița, Slobozia, Urzi- 
ceni s-au recoltat în
tre 9 000 și 11 000 ha 
cu grîu. Este vremea 
cea mai prielnică pen
tru stringerea recoltei 
de grîu și nu trebuie 
pierdut din vedere că 
fiecare zi 
re duce 
mari de 
scuturare.
au calculat că dacă se 
scutură numai cîte un 
singur bob din fiecare 
spic lezultă că se 
pierd circa 100 kg la 
ha, ceea ce înseamnă 
o mare pagubă. Ce se 
întreprinde în coope
rativele agricole pen
tru grăbirea secerișu
lui și. evitarea pagube
lor prin scuturare ?

în cele mai multe 
locuri munca este bine

organizată, folosindu- 
se din plin toate mij
loacele. în ziua de 6 
iulie vîntul și ploaia 
au pus la grele încer
cări pe cei care lucrea
ză la recoltat. La co
operativa agricolă din 
comuna Ileana, raio
nul Lehliu, pentru a 
se cîștiga timp pînă la 
uscarea griului, consi
liul de conducere a 
hotărît să se facă re
coltatul manual. Cînd 
grîul s-a zvîntat, s-a 
intrat în Ian și cu 
combinele. Pînă acum 
s-a strîns griul de pe 
aproape 400 ha din 
cele 1 335 ha. La co-

fost umed. Dar la a- 
cînd grîul se 

era 
in

de întîrzie- 
la pierderi 
boabe prin
Specialiștii

REGIUNEA 
BUCUREȘTI

Trec clipele,
orele-n goană

început, și 
româno-so- 
din partea 
Gogu Ră-

Această hartă, reprezentînd situația secerișului in cooperativele agricole 
din regiunea București la data de 6 iulie a.c. arată ritmul de lucru toarte 

inegal de la un raion la altul

operativa din Cunești, 
raionul Călărași, din 
același motiv s-a tre
cut la treierat din clăi 
cu combina, iar după 
ce grîul s-a zvîntat, 
combinele au început 
din nou recoltatul din 
lan.

Pentru grăbirea lu
crărilor de recoltare 
are o mare importanță 
luarea unor măsuri o- 
perative pentru dirija
rea mașinilor și a ce
lorlalte mijloace acoio 
unde se poate lucra 
din plin. Sînt nume
roase cazuri cînd nu se 
ține seama de acest 
lucru. La distanțe mici 

unitățile fruntașe 
recoltat sînt altele 
care această lucra- 
întîrzie nejustifi

cat. Am arătat reali
zările frumoase ale Co
operatorilor din Cu
nești. La numai cîteva 
sute de metri de aici 
se aflau cele 14 com
bine care trebuie să 
recolteze grîul coope
rativei 
Grădiștea, 
de 6 iulie 
recoltaseră 
bob de grîu. 
văr, un timp grîul

agricole 
în 

ele 
nici 
într-ade- 

a

din 
ziua 

nu 
un

miază, 
zvîntase, nu mai 
nimeni în cîmp, 
afară de paznici. 
Slaba preocupare pen
tru organizarea cam
paniei de vară se 
desprinde și din faptul 
că nici o combină din 
cele 14 nu era dotată 
cu colector de paie 
și saltea de pleavă. 
Din această cauză, o 
mare parte dintre co
operatori lucrează la 
strînsul paielor în timp 
ce seceratul griului 
din lanurile unde nu 
se poate intra cu com
bina, ca și alte lucrări 
ce se execută manual, 
întîrzie din cauza lip
sei de brațe de muncă. 
Cît de folositor ar fi 
pentru cooperativa din 
Grădiștea dacă ar ur
ma exemplul celei din 
Cunești unde combi
nele lucrează cu co
lectoare de paie și sal
tele de pleavă, elibe- 
rînd oamenii pentru 
alte munci urgente ! O 
situație asemănătoare 
am întîlnit și la Bîl- 
dana. Aici combinele 
stăteau în timp ce la 
Răcari se lucra di: 
plin.

Din situația operați 
vă existentă la consi 
liul agricol regional și 
oglindită în harta ală
turată, ca și din con
statările făcute pe te
ren, rezultă că una din 
principalele caracteris
tici ale desfășurării 
campaniei de recolta
re în regiunea Bucu
rești este ritmul de lu
cru foarte inegal de la 
un raion la altul, cu 
toate că nu sînt dife
rențe de condiții. Ast
fel, în timp 
operativele 
din raionul 
grîul a fost 
pe 46,3 la sută din su
prafață, în raionul 
Giurgiu s-a recoltat 
numai 24,4 la sută.

și... combinele stau
Grăbirea recoltatului 

depinde de folosirea 
fiecărei zile, a fiecărei 
ore bune de lucru în 

cîmp, de utilizarea cu întreaga capa
citate a tractoarelor, combinelor și a
altor mijloace. Secerișul se desfășoară in
tens în majoritatea unităților agricole din 
regiunea Galați. în dimineafa zilei de 6 iulie 
timpul s-a răcit brusc, dar bura de ploaie că
zută în ajun a fost repede uscată de vînt. 
După aprecierea multor specialiști, încă de la 
ora 9 dimineafa, combinele puteau lucra in
tens la recoltatul grînelor. Așa au procedat, 
de altfel, mecanizatorii și țăranii cooperatori 
din marea majoritate a comunelor. La Năneșfi, 
raionul Galați, de exemplu, a început recol
tatul la ora 7 dimineața. Din cele 453 ha cu 
grîu, aproape 100 ha erau culcate de vînl. 
De aceea, acolo unde combinele nu puteau 
lucra, pesfe 200 de țărani cooperatori au in
trat cu coasele în lan. Intens au lucrat și cele 
5 combine.

GALAȚI

Miercuri dimineața, primul mi
nistru al Republicii Somalia, Abdi- 
razak Haji Hussein, a făcut o vi
zită Ia Consiliul de Miniștri pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al R. P. Române, Ion Gheorghe 
Maurer.

Cu acest prilej au 
convorbirile oficiale 
maleze. La convorbiri, 
română mai participă
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, Mihail Petri, ministrul comer
țului exterior, Adrian Dimitriu, 
ministrul justiției, Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Nicolae Ionescu, 
adjunct al ministrului industriei 
petrolului și chimiei, Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învățămîn- 
tului. Din partea somaleză mai iau

parte Ahmed Yusuf Dualeh, mi
nistrul afacerilor externe, Ahmed 
Shire Egal Lawaha, șeful de cabi
net al primului ministru, Hassan 
Nur Elmi, ambasador, dr. Salah 
Mohamed Aii, consilier comercial, 
Abdulkadir Mohamud Mohamed, 
consilier economic.

★

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Române a oferit 
miercuri un dejun în cinstea pri
mului ministru al Republicii So
malia și a persoanelor care îl în
soțesc.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

★
în cursul după-amiezii, oaspeții 

somalezi au făcut o vizită prin 
București.

(Agerpres)

Pe marginea proiectelor de Directive

NOILE ORIZONTURI
ALE ȘCOLII

„UN PĂMlNT 
FRĂMlNTAT Șl TRAGIC'

(Continuare în pag. a V-a)

Și... combinele stau

Unde sînt cosasii ?
PLOIEȘTI

In raionul 
griul a crescut 
iar recolta este 
Pe alocuri, din 

cerealele păioase sint

Buzău, 
frumos, 

bună, 
cauza

Acad. ȘTEFAN BĂLAN
ministrul învâțâmîntului

ce în co- 
agricoie 

Zimnicea 
strîns de

(Continuare 
în pag. a V-a)

ploilor, o parte din cerealele păioase sint 
căzute. In asemenea condiții este necesară 
o temeinică organizare a muncii, astfel ca 
secerișul să se facă fără întîrziere. Ce s-a 
întreprins în această privință ?

De la tov. Vasile Constantin, vicepreședin
te al consiliului agricol raional, aflăm că în 
cooperativele agricole s-au recoltat peste 
2 300 ha. Au fost luate măsuri pentru diri
jarea Combinelor spre acele tarlale unde se 
poate lucra mecanizat și organizarea recol
tării cu coasele acolo unde grîul este căzut.

(Continuare în pag. a V-a)

Succesele dobîndite în dezvol
tarea învățămîntului se înscriu la 
loc de cinste în ansamblul marilor 
realizări pe care harnicul nostru 
popor, sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, le-a obținut în 
toate domeniile vieții economice 
și social-culturale. Anul școlar 
1964/65 va rămîne consemnat în 
istoria școlii românești ca anul în
cheierii procesului de generalizare 
a învățămîntului obligatoriu de opt 
ani. înfăptuită cu un an mai de
vreme decît s-a indicat de către 
Congresul al III-lea al partidului, 
această mare realizare situează Ro
mânia în rîndul țărilor cu un nivel 
ridicat al învățămîntului. Școala 
de masă, prima treaptă a învăță
mîntului de cultură generală de 12 
ani, care în trecut reprezenta doar 
un deziderat al maselor populare 
și al intelectualității progresiste, a 
devenit azi o realitate. Ea cuprinde 
pe toți copiii în vîrstă de 7—15 ani> 
adică aproape 3 milioane. Toți 
elevii școlii generale de opt ani 
primesc manuale gratuit.

în același timp, s-a dezvoltat și 
învățămîntul mediu de cultură ge
nerală, care cuprinde în prezent 
circa 330 000 de elevi, față de 29 000 
cîți erau în anul școlar 1938/39.

Culori și contraste^ ELEVI STUDENTI

între munți și ocean Reportaj din Portugalia 
de Paul ANGHEL

Ieșim in împrejurimile 
Lisabonei. Mașina zboară 
spre Cosfa da Sol (Coasta 
Soarelui). Este fărmul au
riu și capricios al Atlanti
cului, flancînd țara pe 812 
km, coasta care a creat, de 
'apt, Portugalia, așezînd-o 
, n geografie și timp. Re- 
inferprefînd legenda bibli
că, am putea spune că 
Portugalia, cu frumusețea ei 
feminină, a fost scoasă din 
coasta oceanului și legată 
de trupul lui printr-o lo
godnă care-i dă viată și 
sens. Munții o despart de 
peninsulă și de continent, 
apele o leagă cu lumea.

Henric de Burgundia, un 
descălecător ca și Dragoș, 
a venit de peste apă, cu 
oamenii săi, întemeind aci 
o țară nouă. Un alt Henric, 
temerarul infante al Renaș
terii portugheze, a pornit 
peste aceleași ape cu oa
menii săi, în căutarea lumi
lor noi. Epoca modernă a 
fost în schimb săracă in 
fapte și oameni de seamă. 
In prezent, pavilionul por-

fughez este abia pe locul 
al 16-lea între pavilioanele 
marinei comerciale de pe 
apele lumii (0,56 la sută din 
flota mondială), iar porturi
le de pe coastă — cîteva 
modernizate și reutilate — 
așteaptă de multă vreme 
un vînt bun. El întîrzie. In 
cotidianul „O Comercia do 
Porto", ca și în „Diario de 
Noticias” sau în alte ziare 
portugheze, transpare re
gulat neliniștea față de a- 
ceastă „temporară imobili
tate maritimă", legată, în 
fond, nu de mare ci de 
„imobilitatea" economiei de 
pe fărm. Este un prim con
trast.

„Melancolicii" 
forțează granița

Cel de-al doilea contrast 
vizează, ca și în Italia, re
gimul diferit de dezvoltare 
al fării, de la nord la sud. 
Sudul e pirjolif de soare, 
depopulat, dezolant și 
maur, nordul e înverzit, pi-

Alenfejotoresc, latin. Spre 
și spre Beira Baixa, in sud, 
latifundiile de 3 000—4 003 
ha se țin lanț, lucrate de 
argați și dijmași, cu o teh
nică nu cu mull evoluată 
față de aceea din Guineea 
sau Mozambic. Spre 
ca și spre toată 
muntoasă, pămîntul 
se restrînge, iar proprieta
tea se pulverizează în par
cele infime. In regiunea 
Minho, spre granița de 
nord cu Spania, există pes
te 20 000 de „proprietari" 
de loturi neînscrise în rolul 
financiar, pentru simplul 
fapt că proprietățile se mă
soară nu cu metrul ci cu 
palma.

Spre deosebire de nordui 
italian, acest nord portu
ghez nu e, în schimb, mai 
industrializat și deci mai 
prosper. Domină mica eco
nomie agricolă, închistată 
și rudimentară, ca odinioară 
la noi, în Oaș sau Apuseni. 
Pini, stejari de plută, livezi 
de piersici, pruni și măslini. 
Puncte „industriale" —

nord, 
partea 

fertil

moara și presa de ulei. Răs
foind cîteva reviste econo
mice, enciclopedii, 
statistice, ne-am dat 
că o anume „teorie 
cificului rural", care 
oară avea circulație 
noi, încearcă să 
acest tablou prin 
țăranului portughez față de 
dinamismul industrial con
temporan", neconform cu 
„firea sa melancolică și me
ditativă". în contrast cu 
eticheta, acest „melancolic" 
forțează granița, < 
de lucru în străinătate. Nu 
mai poate porni pe mare, 
ca odinioară. Și atunci frece 
munții, uneori fără acte, 
încercînd să răzbească spre 
Franța sau spre R.F.G., unde 
își oferă ieftin energia „di
namismului industrial con
temporan". Am întîlnit cu 
sutele asemenea flăcăi, ve- 
niți din munți sau de pe 
marile latifundii, în fața 
consulatului portughez din 
Paris, de pe rue Fournier.

anuare 
seama 

a spe- 
odini- 
și la 

justifice 
„rezerva

I
ancolic" ■ 
căutînd I 
ate>. Nu ®

I
I
I
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In anul școlar recent incheiat au lost cuprinși in diferite forme de învățămînt circa 4 100 000 de elevi și stu- 
denți. Dintre aceștia 3 321 428 au urmat școlile de cultură generală, 248 468 — învățămîntul profesional și 

tehnic, iar 123 284 au frecventat cursurile universitare

Numai în orașul București sînt a- 
cum, în școlile medii, mai rnulți 
tineri decît erau în școlile medii 
din toată țara anului 1938.

Continua dezvoltare a bazei teh- 
nice-materiale a socialismului a de
terminat reprofilarea învățămîntu- 
lui profesional și tehnic, în care 
a fost cuprinsă o mare varietate de 
meserii și specialități. In anii șese- 
nalului au fost pregătiți prin școli 
290 000 de muncitori calificați, față 
de 260 000 cît era prevăzut, și circa 
100 000 cadre medii tehnice.

O amplă dezvoltare a cunoscut 
școala superioară. România socia
listă are azi un învățămînt supe
rior bine organizat, capabil să pre
gătească temeinic tinerele promo
ții de intelectuali, pentru cele mai 
diferite sectoare ale economiei și 
culturii. în decursul ultimilor șase 
ani au fost pregătiți peste 78 000 de 
specialiști cu studii superioare, din
tre care circa 25 000 de ingineri. 
Numărul total al studenților a a- 
juns în acest an universitar la 
aproape 123 300. adică de aproape 
două ori mai rnulți decît în anul 
1959/60.

O dată cu dezvoltarea rețelei și 
perfecționarea profilului instituții
lor de învățămînt de toate gradele, 
au fost îmbunătățite planurile și 
programele de învățămînt și au 
fost elaborate noi manuale școla
re, corespunzătoare cerințelor com
plexe ale construcției socialismului. 
S-a întărit tot mai mult caracte
rul educativ al învățămîntului.

Dezvoltarea fără precedent, rit
mul viu de creștere a învățămîntu
lui au necesitat întărirea continuă 
a bazei sale materiale. în total, în 
perioada 1960—1965 au fost alocate 
2 800 milioane lei fonduri de inves
tiții, față de 1129 milioane lei în 
perioada 1954—1959, ceea ce a per
mis construirea a circa 24 500 săli 
de clasă în loc de 15 000 cîte erau 
prevăzute pentru învățămîntul de 
cultură generală din întreaga țară. 
S-au construit, de asemenea, peste 
1 600 săli de clasă pentru învăță
mîntul profesional și tehnic, spații 
de învățămînt de peste 100 000 mp 
pentru învățămîntul superior, și 
au fost date în folosință cămine 
studențești cu peste 26 600 locuri.

(Continuare în pag. a Il-a)

TELEGRAMĂ

(Continuare în pag. a V-a)
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VIAȚA RAȚIONALĂ
3. Cîteva reguli generale

de acad. prof. dr. N. GH. LUPU

Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, 
Gyulâ Kâllai. a trimis o telegramă președintelui Consiliului de Miniștri 
al R. P. Române, Ion Gheorghe Maurer, prin care mulțumește pentru 
felicitările ce i-au fost adresate cu ocazia alegerii sale ca președinte al 
Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar.

(Agerpres)
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VIAȚA 
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Am văzut că un regim rațional 
de viață trebuie adaptat la vîrsta 
și la ocupația individului. Vechii 
medici greci atrăgeau atenția asu
pra faptului că acest regim trebuie 
să țină seama și de alți factori, 
printre care cei geografici, clima
terici, sezonieri. Știința modernă a 
confirmat opiniile medicilor hipo- 
cratici. Una este, de pildă, alimen
tația recomandată in timpul iernii, 
alta cea din timpul verii: in ano
timpul rece este nevoie de o hrana 
mai consistentă, mai bogată în ca
lorii, în vreme ce pentru anotimpul 
cald se impune o masă mai ușoară, 
bogată în verdețuri și în lichide.

Exigențele vieții moderne, cu rit
mul ei mult mai rapid, datorat mij
loacelor mecanice de care dispu
nem, impun omului un efort de a- 
daptare de a cărui intensitate nu 
sîntem întotdeauna conștienți. Azi 
ne deplasăm mai rapid decît îna
intașii noștri, comunicăm mai repe
de unii cu alții, aflăm mult mai 
prompt știri de pretutindeni.

Traiul în marile orașe impune și 
el deprinderea cu condiții de me
diu neobișnuite pentru generațiile 
anterioare : respirăm aici alt aer, 
sîntem înconjurați de alte zgomote, 
avem alt program zilnic. Aceasta 
nu înseamnă că viața urbană ar fi 
prin ea însăși o calamitate. Con
fortul și nivelul igienic de care dis
pune orășeanul de astăzi nu sînt 
nicidecum de disprețuit. întoarce
rea la traiul patriarhal constituie o 
revendicare utopică și retrogradă. 
Viitorul este al tot mai marcatei in
dustrializări și mecanizări. Utiliza
rea noilor forme de energie, pro
gresele chimiei și alți factori teh
nici și economici impun aceasta.

Marea problemă este de a în
lesni și grăbi adaptarea omului la 
condițiile vieții moderne. Problema 
este complexă și-i preocupă intens 
pe medici, psihologi, sociologi, pe
dagogi, economiști, urbaniști. Un 
lucru deosebit de important este de 
a nu pierde din vedere ca omul 
are cerințe multiple și că este, deo
potrivă, un organism biologic și o 
ființă socială. El trebuie să se in
tegreze cît mai perfect noilor con
diții de trai, dar nu trebuie să rupă 
legătura sa cu natura. Turismul, 
campingul și sportul joacă în a- 
ceastă privință un rol deosebit.

Problema alimentației raționale 
capătă noi aspecte în lumina tra
iului urban modern, dată fiind am
ploarea pe care o ia alimentația 
colectivă, fabricarea de semipre-
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parate alimentare, posibilitățile noi 
de conservare a alimentelor. Rămîn 
totuși valabile principiile îndelung 
verificate ale necesității unei hrane 
neexcesive, diverse, cu principiile 
vitaminice integral reprezentate, a- 
daptată la cheltuiala de energie a 
individului. Realizarea unui regim 
de viață echilibrat este garanția 
păstrării sănătății. Capacitatea 
spontană a organismului de a men
ține starea de sănătate și de a o 
recupera în caz de boală i-a im
presionat pe medici din cele mai 
vechi timpuri. Au existat chiar sa- 
vanți care au proclamat atotpu
ternicia așa-zisei „forțe vindecătoa
re a naturii", ceea ce implica, 
după părerea lor, renunțarea totală 
la tratamentele medicamentoase, 
rolul medicului devenind mai de
grabă pasiv, acela de a observa 
evoluția bolii și de a interveni cu 
timiditate, din cînd în cînd, pentru 
„a ajuta natura". Desigur că o ase
menea atitudine extremistă de a 
nega valoarea tratamentelor active 
este cu totul greșită, mai ales astăzi 
cînd serurile și vaccinurile, antibio
ticele, preparatele hormonale și 
atîtea produse chimioterapice și-au 
dovedit cu prisosință înalta efica
citate în cazuri care, pînă mai ieri, 
ar fi fost socotite disperate.

Nu este mai puțin adevărat că 
folosirea excesivă și irațională a 
medicamentelor, unele autoprescri- 
se de persoane fără competență 
medicală, continuă să reprezinte 
una din laturile cele mai primejdi
oase ale „semidoctismului" medi
cal. Sînt unii în al căror „regim de 
viață" intră, fără nici o justificare, 
utilizarea zilnică a anumitor prepa
rate farmaceutice (antinevralgice, 
somnifere, purgative etc) pe consi
derentul că fără această drogare 
ar fi amenințați de cine știe ce 
pericole imaginare.

în realitate, orice medicament 
trebuie considerat ca o substan
ță a cărei întrebuințare este dic
tată de împrejurări deosebite, cînd 
organismul singur se dovedește 
incapabil să facă față unor fac
tori perturbatori. Corpul nostru nu 
este deloc adaptat la multe din 
aceste medicamente și mai ales la 
dozele terapeutice, astfel că fieca
re folosire irațională a lor repre
zintă pentru organism un efort pe 
cît de intens, pe atît de inutil.

Organismul nostru este de fapt 
o complicată fabrică de seruri, en- 
zime și antibiotice cu mare efica
citate terapeutică, deci o fabrică

de medicamente cu o „tehnologie" 
pusă la punct de-a lungul a zeci 
de mii și sute de mii de ani, de 
cînd specia omenească se adap
tează necontenit la factorii de me
diu, și ei în continuă evoluție. Dar 
pentru ca această admirabilă fa
brică proprie de medicamente să 
funcționeze în bune condiții tre
buie să-i dăm răgazul să-și des
fășoare activitatea, nestingherin- 
d-o cu supraeforturi și nebombar- 
dînd-o fără rost cu droguri de care 
nu are nevoie.

Căci așa cum există un regim 
rațional de viață al omului sănă
tos, trebuie să avem în vedere și 
existența regimului rațional al 
bolnavului cronic, incluzînd ali
mentația dietetică, programul ma
xim de activitate, tratamentele de 
tot felul. în nici una din aceste di
recții nu trebuie comise abuzuri, 
ci totul trebuie să conlucreze că
tre scopul redobîndini echilibrului 
natural al organismului.

Din cele arătate pînă aici s-ar 
părea că știința modernă nu a 
făcut nici un pas înainte față de 
medicina clasică în ce privește 
viața rațională. Ambele preconi
zează în egală măsură moderația, 
echilibrul, traiul cît mai apropiat 
de „cerințele naturii", ambele com
bat cu egală stăruință excesele 
de orice fel. Concluziile igienice la 
care au ajuns medicii vechi și 
chiar poporul, cu ajutorul „bunului 
simț" și al unui ascuțit simț de ob
servație, savanții de azi le verifică 
prin cercetări clinice și experien
țe de laborator.

Multe din recomandările privind 
igiena individuală par a fi niște 
simple banalități, într-atît sînt ele 
„la mintea fiecăruia". Iată însă că 
practica vieții demonstrează că nu 
tot ce este simplu și logic este și 
^șor de aplicat. Omul se simte u- 
neori îndemnat să urmeze și exem
ple mai puțin respectabile, pu
terea ispitei învingînd în aseme
nea împrejurări dreapta judecată. 
Să ne gîndim numai la de
prinderea atît de răspîndită a fu
matului, la extinderea căruia joa
că un rol atît de mare spiritul de 
imitație, deși marea majoritate a 
fumătorilor sînt convinși că acest 
obicei este destul de dăunător 
pentru organism.

De aceea, a repeta cu stăruință 
principiile vieții raționale, oricîi de 
banale par ele, nu este o operă 
Inutilă.

în așteptare Foto : Gh. Vințilă

Pe urmele foiletoanelor
de Nicuță TANASE

Aici, chiar în acesf coif al ziarului, afi citit dum
neavoastră niște foiletoane. Așadar, știfi prea bine 
că aceste foiletoane n-au fost scrise de dragul de 
a fi scrise. Ci cu un scop. Cu scopul de a combate 
unele manifestări de birocratism, abuzuri, neglijențe, 
tendinfe de încălcare a legislației muncii, nepăsare 
față de nevoile oamenilor și toate celelalte racile 
care se mai ivesc, din păcate, pe ici pe colo. Vă 
invităm acum să faceți o călătorie împreună cu noi 
prin adresele, răspunsurile, referatele și scrisorile 
sosite în ultima vreme la redacție

ÎN LEGĂTURĂ CU :

Casa de cultură din Mangalia
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Vă aduceți aminte că aici 
era vorba de proasta orga
nizare a producției în secția 
mobilă și de atitudinea de 
dispreț a inginerului Ana- 
tolie Druță de la C.I.L. Tg. 
Jiu față de colectivul pe 
care-l conduce.

Răspunsul n-a înfîrziat. 
Ne-a sosit la redacție adre
sa 12410, parafată și sem
nată pentru directorul C.I.L. 
Tg. Jiu, indescifrabil.

Cităm din răspuns : 
...„factorii care au condus 
la asemenea situații se da- 
toresc unor cauze de forță 
majoră...’ Iar mai jos scrie 
negru pe alb „în acesf scop 
foiletonul a fost prelucrat 
cu factorii de răspundere 
din cadrul combinatului și 
s-au luat măsuri ca pe vii
tor deficiențele să fie li
chidate..."

Sînfem cam nedumeriți : 
ori sînf cauze de forță ma
joră, „obiective", deci și 
lipsurile vor dăinui, ori sînf 
de forță „minoră” și atunci 
cum să înțelegem răspun
sul?

Mai departe : „...sînt însă 
și deficiențe de ordin su
biectiv și în special de na
tură organizatorică. Se în
registrează absențe nemo- 
iivafe în special la locurile 
care hotărăsc realizarea rit
mică a planului de produc
ție, precum și faptul că 
unii maiștri și muncitori do-
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vedesc o slabă disciplină în 
producție...”

Curat cauze „obiective”. 
Carevasăzică unii lipsesc 
nemotivat, alții nd-și fac 
datoria și în loc de muncă 
educativă, organizatorică, 
însoțite de măsuri concre
te, stimabilii dispun la bu
nul plac de timpul liber 
al celorlalți oameni, ținîn- 
du-i peste program, adu- 
cîndu-i duminica la lucru... 
Am căutat în răspunsul pri
mit, cu o lupă care măreș
te de 39,5 ori, măsurile care 
s-au luat pentru înlăturarea 
neajunsurilor. în afară de 
prelucrarea articolului, n-am 
găsit nimic. Ba da I Am gă
sit ceva în legătură cu com
portarea inginerului Druță. 
lată ce : „pe tovarășul ing. 
Druță Anafolie îl caracteri
zează în general o atitu
dine corespunzătoare față 
de muncitori. Față însă de 
acei care n-au înțeles să-și 
realizeze în mod conștiin
cios sarcinile a avut ieșiri... 
necorespunzăfoare, pentru 
care și-a cerut scuzele res
pective". Sinceri să fim, oa
menii nu de scuze au ne
voie ci de o comportare 
demnă și de o bună orga
nizare a producției. Și asta 
cîf mai grabnic, pentru că 
în aceste zile ne-au mai 
sosit și alte scrisori, asemă
nătoare cu cea de la care 
s-a pornit la scrierea foile
tonului sus-amintit.

minune. La sfatul popular 
și la redacție au sosit scri
sori de mulțumire. Am pri
mit și un răspuns din par
tea Comitetului executiv al 
Sfatului popular raional Le
nin, care sublinia că „s-au 
luat măsuri corespunzătoa
re pentru ca imobilele să 
nu rămînă fără apă”.

Altă minune. N-au trecut 
decîf zece zile și la redac
ție au început să sosească 
din nou scrisori din Feren
tari. Dar de nemulțumire. 
Dușurile, chiuvetele și că
zile, cu toate asigurările 
date în răspunsul sus-men- 
ționat, au secat iarăși.

— Nu mai avem apă.
— Nici noi.
N-am crezut. Este cu pu

tință ca numai zece zile să

dureze un angajament luat 
de către instituțiile vizate, 
față de cei aproape o mie 
șapte sute de locatari și 
față de redacție ?

Neîncrezători, am tele
fonat administrației blocu
rilor din Ferentari :

— Alo, aveți apă ?
— Avem și n-avem.
— Cum adică ?
— Zece zile am avut. 

Acum, din cînd în cînd. 
Poate că mai scrieți dum
neavoastră ceva, ca să ne 
vină și nouă definitiv apa la 
„moară". Dînd curs dorin
ței cetățenilor care ne-au 
scris, ne luăm angajamentul 
să scriem din zece în zece 
zile cîte un foileton, ca să 
aibă oamenii apă. Altfel 
vedem că nu se poafe.

IN CONFLICT
- v. <».■>. • fin» *

CU EROII MEI'
i

Un pergament într-o sticlă Stas
:e ,-x-za».*

Aici era vorba de faptul 
că la blocurile din cartierul 
Ferentari apa ajunge cu 
greu la etajele doi și în 
special trei. Acesf foileton 
a apărut într-o sîmbăfă. A 
doua zi, deși duminică, o 
puzderie de oameni de la 
Sfatul popular raional Le
nin, de la I.R.C.R., I.D.G.B., 
E.T.C. s-au îndreptat spre 
blocurile fără apă din Fe

rentari. Reprezentanții aces
tor instituții au fost primiți 
cu flori de măr în mînă. 
Și ca prin minune, apa a 
început să urce la dușurile, 
chiuvetele și căzile pînă 
atunci secetoase.

Se auzeau, ca în deșert, 
strigăte de bucurie :

— Avem apă
— Și noi avem apă.
Și au avut apă, ca prin

Dacă stăm și ne gîndim, 
autorul a rămas pe mai 
departe în conflict cu eroii 
săi. Și iată de ce : în foi
leton se critica conducerea 
întreprinderii „Carmen" din 
București pentru slaba or
ganizare a muncii din care 
cauză se lucrează în asalt, 
peste program, uneori și 
duminica. De asemenea, în 
foileton se mai critica fap
tul că la atelierul de pro
iectări se execută comenzi 
„speciale" de încălțăminte 
pentru copiii ai căror pă
rinți au „ochii frumoși".

De ce am rămas în con
flict ? Pentru că la redacție 
ne-au sosit două răspun
suri : unul cu nr. 6 412 pur- 
tînd semnăturile directoru
lui fabricii, secretarului bi
roului organizației de bază 
și a președintelui comite
tului sindical. în ioc să se 
facă o analiză profundă a 
cauzelor lipsurilor semna
late, să prevadă măsurile 
necesare care vor conduce 
la înlăturarea lor, tovarășii 
au binevoit să facă un 
istoric, pe bază de cifre, 
al dezvoltării producției și 
al altor indicatori de plan 
în 1965 față de 1959 — ca 
și cum și-ar fi închipuit 
cineva că colectivul acestei 
fabrici n-ar fi dobîndit suc
cese cunoscute și apreciate 
de numeroșii beneficiari. 
Cît despre criticile formu
late în foileton, scris în 
urma consultării mai multor 
muncitori din fabrică, răs
punsul nu face altceva de
cîf să „justifice" punct cu 
punct „nevinovăția" con
ducerii. Faptul pare cu afît

mai curios cu cît la redac
ția ziarului nostru sosesc de 
ani de zile scrisori care 
semnalează aceleași lipsuri. 
Justificarea lipsurilor se face 
cam în felul următor : 
„...Chemarea muncitorilor să 
lucreze duminica... conside
răm că nu poate fi învinuită 
conducerea I.I.S, „Car
men" ... Dar a cui e vina 
că fabrica nu este aprovi
zionată corespunzător cu 
materiale, din care cauză 
se lucrează în asalt ? Co
mentariile credem că sînt 
de prisos. Cam în același 
fel sînt „justificate" și cri
ticile referitoare la favori
tismul creat în executarea 
anumitor comenzi pentru 
diferite persoane.

Al doilea răspuns, cu nr. 
588 361, purtînd semnă
tura directorului fehnic al 
Direcției industriei pielărie, 
încălțăminte, cauciuc din 
M.I.U., nici nu merită co
mentat, deoarece nu este 
altul decît copia de pe răs
punsul conducerii fabricii 
„Carmen". Ne surprinde că 
cpnducerea acestei direcții 
nu are un punct de vedere 
propriu, mulțumindu-se doar 
cu argumentele, puțin con
vingătoare, ale conducerii 
fabricii criticate.

Așa stînd lucrurile, am 
socotit necesar să revenim. 
Nu de alta, dar nu vrem să 
rămînem datori cititorilor 
care ne-au scris și după 
apariția foiletonului că, în 
loc de măsuri, conducerea 
fabricii a început să se „ră
fuiască" cu unii care au 
comentat, cu glas tare, „în 
conflict cu eroii mei".

NOILE ORIZONTURI ALE ȘCOLII
(Urmare din pag. I-a)

S-a reușit astfel ca, în perioada 
șesenalului, să se asigure o amplă 
dezvoltare a întregului învățămînt, 
ceea ce a permis ca în anul școlar 
1964/65 să fie cuprinși în diferite 
forme de învățămînt circa 4 100 000 
de copii și tineri, față de numai a- 
proximativ 1 780 000 în anul 1938.

Minunatele condiții de învăță
tură și de viață create tineretului, 
Conținutul realist-științific ridicat 
al învățămîntului din școli și fa
cultăți, îmbinarea strînsă a teoriei 
cu practica se reflectă în nivelul 
tot mai înalt de pregătire al ele
vilor și studenților, în atitudinea 
lor serioasă față de învățătură și 
societate, precum și în priceperea 
cu care absolvenții pot să rezolve 
la locul de muncă unde sînt repar
tizați problemele complexe pe care 
le ridică viața.

Avîntul general al economiei, 
științei și culturii în următorii cinci 
ani pune în fața învățămîntului 
sarcini de mare răspundere, îi 
deschide orizonturi luminoase. Sar
cina de a pregăti pentru economia 
națională peste o jumătate de mi
lion de muncitori calificați și spe
cialiști cu pregătire medie și su
perioară va cere multe eforturi, 

este în întregime realizabilă 
pentru că îndeplinirea ei se spri
jină pe temelia solidă a înfăptui
rilor de pînă acum.

Concomitent cu întărirea și per
fecționarea învățămîntului gene
ral și obligatoriu de 8 ani, un ac
cent deosebit se va pune pe dez
voltarea învățămîntului mediu, 
ceea ce va permite cuprinderea în 
această formă de învățămînt a u- 
nui număr mai mare dintre absol
venții școlii generale de opt ani. Se 
va asigura o dezvoltare teritorială 
proporțională a învățămîntului me
diu și se vor construi noi săli de 
clasă în mediul rural și urban, 
precum și internate cu o capacitate 
de circa 10 000 de locuri, ampiasate 
îndeosebi pe lîngă școlile medii de 
la sate. Dezvoltarea școlii de 12 
ani impune lărgirea orizontului 
cultural ăl tineretului nostru, spo
rirea interesului acestuia pentru 
unele științe cum sînt matematica, 
fizica, chimia, biologia, precum și 
stimularea preocupărilor elevilor 
de a cunoaște și mai mult cele mâi 
reprezentative opere ale culturii 
naționale și universale.

Pentru a da economiei naționale 
310 000 de muncitori calificați prin 
școli, se va spori simțitor capaci
tatea de școlarizare în învățămîn- 
tul profesional și tehnic. Prin îm
bunătățirea continuă a conținutului 
învățămîntului profesional, prin 
legarea lui mai string de practică, 
pregătirea muncitorilor calificați 
va atinge un nivel tot mai înalt, 
făcînd astfel față exigențelor me
reu sporite ale producției noastre 
in plin avint

O atenție deosebită se va acorda, 
de asemenea, Organizării și dez
voltării învățămîntului mediu de 
specialitate, care are sarcina să 
pregătească circa 130 000 de cadre 
medii. în aceste școli, care vor a- 
vea o durată de 4—5 ani, vor fi 
primiți absolvenți ai școlii gene
rale de opt ani, care vor fi pre
gătiți în specialitățile principalelor 
ramuri ale producției socialiste, 
dobîndind atît diploma de matu
ritate, cît și certificatul de tehni
cian într-o meserie pe care și-o 
vor alege.

în viitorul cincinal, instituțiile 
noastre de învățămînt superior vor 
instrui circa 110 000 de specia
liști, buni cunoscători ai realizări
lor științei și tehnicii moder
ne, promotori activi ai progresului 
tehnic, ai ideilor înaintate ale co
munismului. în desfășurarea pro
cesului de învățămînt se va pune 
accent pe însușirea disciplinelor 
fundamentale teoretice și practice 
și pe însușirea metodelor de pro
iectare și de cercetare, pentru ca 
viitorii specialiști să se poată adap
ta ușor noilor progrese realizate de 
știința și tehnica modernă. Con
form prevederilor proiectului de 
Directive se va asigura un profil 
mai larg învățămîntului tehnic 
superior, pentru a forma specia
liști cu o temeinică pregătire gene
rală tehnică-științifică. în același 
timp, specialitățile din acest sector

de învățămînt vor fi corelate cu 
dezvoltarea imediată și de perspec
tivă a formelor de învățămînt me
diu de specialitate și tehnic post- 
mediu. Se va urmări, de asemenea, 
îmbunătățirea pregătirii inginerilor 
pentru a putea face față cu tot mai 
multă competență problemelor 
complexe de organizare și de con
ducere a procesului de producție. 
Vom reexamina și profilul unor fa
cultăți și secții de specializare din 
sectorul universitar și pedagogic, 
astfel ca acestea să-și poată înde
plini în mai bune condiții Sarrina 
de a forma personal didactic și 
personal pentru cercetarea științi
fică. în scopul sprijinirii specialiș
tilor din producție în activitatea 
lor, se va extinde învățămîntul 
postuniversitar.

Pentru a asigura capacitatea ne
cesară de școlarizare vor fi con
struite spații de învățămînt însu- 
mînd 270 000 mp și cămine și can
tine cu circa 15 000 locuri. Con
strucția Institutului politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
București, obiectivul cel mai im
portant al activității de construc
ții pentru învățămînt în perioada 
care urmează, este expresia grijii 
pe care partidul și guvernul o 
manifestă permanent pentru dez
voltarea învățămîntului, pentru 
pregătirea cadrelor de înaltă cali
ficare necesare economiei noastre 
naționale în plină dezvoltare.

Deosebit de importante sînt sar
cinile ce revin învățămîntului în 
domeniul cercetării științifice, care 
trebuie să îmbine armonios cer
cetarea fundamentală cu cea apli
cativă. Va trebui să dăm mai multă 
atenție utilării sistematice a la
boratoarelor, pregătirii temeinice a 
cercetătorilor, precum și coordonă
rii planurilor tematice de cercetare 
științifică, axîndu-le pe sarcinile ce 
derivă din opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste.

Conținutul învățămîntului va fi 
continuu îmbunătățit. Planurile de 
învățămînt, programele și manua
lele școlare vor fi elaborate cu 
concursul unui număr sporit de 
specialiști și supuse unor largi 
dezbateri, care să permită inclu
derea cuceririlor majore ale cul
turii, științei și tehnicii mondiale 
contemporane și totodată elimina
rea problemelor neesențiale sau 
depășite. în centrul atenției va sta 
grija pentru respectarea concepției 
unitare a învățămîntului nostru și 
a conținutului său realist-științific. 
Va fi îmbunătățită, în continuare, 
predarea științelor sociale.

O sarcină care trebuie privită cu 
multă seriozitate și simț de răs
pundere este transpunerea în 
viață a prevederilor din pro
iectul de Directive privind ri
dicarea calității muncii instructiv- 
educative în învățămîntul de toate 
gradele. Calitatea muncii în școa
lă se reflectă în nivelul de cunoș
tințe la care ajung elevii și stu
denții și eficiența acestor cunoș
tințe în activitatea ulterioară a 
absolvenților, în comportarea ti
neretului în producție, în viață. 
Condițiile necesare îmbunătățirii

calității învățămîntului sînt asigu
rate prin grija deosebită pe care 
partidul și statul o manifestă atît 
față de tineret cît și față de per
sonalul didactic, grijă înscrisă și în 
proiectul de Constituție a Repu
blicii Socialiste România.

Va trebui să avem în vedere și 
faptul că cele 550 000 de ca
dre de muncitori calificați, de 
cadre medii de specialitate și de 
cadre cu pregătire superioară, pe 
care școala îi va forma în perioa
da 1966—1970, vor intra în produc
ție numai în parte la sfîrșitul cinci
nalului — că mulți dintre ei vor 
deveni absolvenți după această pe
rioadă. Situația amintită ne obligă 
să realizăm o concordanță de
plină a conținutului învățămîn
tului atît cu cerințele dezvoltării 
economiei și culturii în anii 1966— 
1970, cît și cu sarcinile în perspec
tivă.

în centrul atenției colectivelor 
didactice din școli e necesar să 
stea preocuparea pentru un înalt 
nivel al educației tineretului în 
spiritul dragostei față de partid 
și popor, al respectului față de 
muncă, în spiritul păcii și priete
niei dintre popoare. Personalul di
dactic va trebui să colaboreze măi 
rodnic cu Organizațiile de tineret 
și cu familia.

îndeplinirea cu succes a măre
țelor sarcini, pe care proiectele de 
Directive ale Congresului al IV-lea 
al P.M.R. le pun în fața învăță
mîntului, impune o muncă plină 
de devotament și simț de răspun
dere din partea tuturor celor ce 
lucrează în școli. Și este 0 reali
tate că toți slujitorii școlii pășesc 
înainte, hotărîți să Obțină noi suc
cese pe drumul indicat de partid.

T E AT R E

Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista dra
gostei — (orele 20) (Grădina Boe
ma) : Veselie la 174 — (orele 20). 
Circul de stat: Allo, ici Paris ! — 
(orele 20). Teatrul de vară din 
parcul Herăstrău : Nuntă la re
vistă — (spectacol prezentat de 
Teatrul ,,Barbu Delavrancea" — 
orele 20).'

Laleaua neagră — film pentru 
ecran panoramic: Patria (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30). Un lucru făcut 
la timp (completare La cel mai 
Înalt nivel : Luceafărul 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Gră
dina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9
— orele 20,15) Intîlnire la Ischia
— cinemascop : Republica (com
pletare 180 de zile în Atlantic — 
8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,40),
București (completare La cel mai 
înalt nivel — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 
19: 21,15), Grădina „Progresul" 
(Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20,30). 
Cum se reușește în dragoste: Ca
pitol (9; 11.30; 14; 16,30; 19; 21,15; 
la grădină — orele 20,30), Expozi
ția realizărilor economiei națio
nale a R.P.R. (Piața Scînteii — 
orele 20,30). America, America 
(ambele serii) : Grlvlța (comple
tare Mîine începe azi — 10; 16;
19.30) , Flacăra (16; 19,30), Miorița
(10; 13,15; 16,30: 20). Cabotinul ,
Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). i 
Săritură în întuneric : Floreasca 
(II; 16; 18,15; 20,30). Jungla tragi
că : Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21; la grădină — orele 20,30), 
Feroviar (9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30), Flamura (10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30) Caidul (completare 
Gura lumii) : Victoria (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45). lanoșik — cine
mascop (ambele serii) : Central 
(9,30; 13; 16,30; 20). Bădăranii
(completare Noi șl soarele) : Lu
mina (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) . Spre culmi : union (15; 17; 
19; 21), Dacia (9—17 în continuare; 
19; 21). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). Asta-i 
tot ce s-a întîmplat (completare 
Zilele Sighișoarei) : Doina (11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Trei grăsuni
— Caii arabi — La hotarul a două 
lumi — Acolo unde Carpațil în- 
tîlnesc Dunărea : Timpuri Noi 
(10—21 în continuare). Casa Ri- 
cordi : Giulești (15,30; 18; 20,30). 
Femela necunoscută : Stadionul 
Dinamo (Șos. ștefan cel Mare — 
orele 20,30), Arenele Libertății 
(Parcul Libertății — orele 20,30), 
Buzești (9,30; 12; 15,30; 18), Mo
dern (9.30; 12: 14,30, 17. La orele 
19,30 rulează La patru pași de in
finit). Bufonul regelui : Grădina 
„Buzești" (Str. Buzești nr. 9—11
— orele 20,30). Veselie la Acapulco
(completare Artiști amatori) : 
Cultural (10,30; 14,30; 16,45; 19;
21.15) . Neamul Șoimăreștilor —
cinemascop (ambele serii) : înfră
țirea între popoare (completare 
Șopîrle — 10,30; 16,15; 19,30). Can- 
Can — cinemascop : Excelsior 
(completare O călătorie spre ini
ma Reșlței — 9,30; 12,30; 16,30;
19.45) . Mofturi 1900 (completare 
Ultimul rol) : Crîngași (16; 18,15;
20.30) . De doi bani violete : Bu-
cegl (10; 12,15; 16; 18,30; la grădi
nă — orele 20,30). Pădurea spîn- 
zuraților — cinemascop (ambele 
serii) : Unirea (completare Delta, 
raiul albinelor — 16,30; la grădi
nă — orele 20,30). Fiul căpitanu
lui Blood — cinemascop : Tomis 
(completare Secolul gîndirii ome
nești — 9,30. 11,30; 13,30; 16,30;
18,30; 21; la grădină— orele 20,30), 
Melodia (completare O zi de iar
nă la Zăbrani — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Două etaje de fe
ricire : Vitan (16; 18,15). Bine ați 
venit 1 i Munca (completare Ba
letul negru din Senegal — 16; 
18,15; 20,30). Oliver Twist : Popu
lar (16; 18,15; 20,45). Winnetou — 
cinemascop : Arta (completare 
Iosif Kelmonski — 11; 14; 16,15;
18,30; 20,45; la grădină — orele
20.15) . Drumul Sării (completare 
Gelozie — 16; 18,15; 20,30). cronica 
unei crime — cinemascop : Moși
lor (completare Eu și oglinda — 
15,30; 18; la grădină — orele 20,30). 
Scaramouche — cinemascop: vii
torul (completare Pionierla nr. 
3/1965 — 11; 16; 18,15; 20,30). Ani
malele (completare Pionierla nr. 
3/1965) : Colentina (16; 18; 20; la 
grădină — orele 20,30). Hocheiștii
— cinemascop : Volga (completa
re Gelozie — 10; 12; 16; 18,15;
20,30). Hanka : Rahova (16; 18,15: 
la grădină — orele 20,30). Raby 
Mâtyăs : Progresul (15,30; 18;
20,15). Dă-J înainte fără grijă : 
Lira (completare Soare în sticlă
— 15,30; 18; la grădină Umbrelele 
de Cherbourg — orele 20,30). Me
rii sălbatici : Ferentari (comple
tare Puiul de vultur — 16; 18; 20). 
Nuntă cu peripeții : Cotroceni 
(completare Locuința — 15,30; 18;
20.30) . Arena circului : Pacea 
(completare Dincolo de cercul 
polar — 16; 18: 20). Regina cînte- 
celor : Cosmos (13,45: 16; 18,15:
20.30) , Grădina „Vitan" (Calea 
Dudeștl — Orele 20,30) Parisul 
vesel : Grădina „Progresul-Parc" 
(Piața Libertății — orele 20,30).

Orele 19,00 — jurnalul televi-, 
zlunli. 19.20 — Pentru copii șl ti
neretul școlar : Aventurile echi
pajului Val-Vîrtej : Plerduțl în 
Cosmos" 20,05 — Filmul artistic
„Un enoriaș ciudat". 21.25 — Atlas 
folcloric — Țara Vrancei. In în- 
chelere : buletin de știri, buletin 
meteorologic.
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Cvnr e vremea
------- —

Ieri în țară t Vremea a fost în 
general frumoasă, cu cerlil va
riabil, mai mult senin în sud- 
vestul tării, vîntul a suflat slab.. 
Temperatura aerului la ora 11' ‘ 
era cuprinsă între 15 grade la i 
Topllța Șl 26 de grade la Alexan
dria, Budești și București. In 
București 1 Vremea a fost fru
moasă, cu cer variabil. Tempera
tura maximă a atins 27 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 9, 10 și li iulie. In țară : Vre
me în general frumoasă, mai a- 
les în prima parte a intervalului. 
Cerul va fi variabil înnorări 
mai accentuate se vor produce 
la sfîrșitul Intervalului, începînd 
din vestul țării. Vor cădea aver
se locale de ploaie. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere la început, apoi în scă
dere ușoară. Minimele vor fl cu
prinse între 13 și 23 de grade, iar 
maximele între 23 și 33 de grade. 
In București : Vreme în general 
frumoasă Cerul variabil. Vînt 
slab. Temperatura în creștere 
ușoară.
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Anacronismul
schimbului

în natură"

Nu putem rămîne

la actualele criterii

Relațiile dintre întreprinderi șl forurile lor tutelare — di
recții generale, ministere, organizații economice centrale 
etc. — ridică numeroase șl variate probleme. Nu există do
meniu de activitate — de la aprovizionarea tehnică-mate- 
rială, asimilarea de noi produse, pînă la justa corelare a 
indicatorilor financiari cu planurile de producție, la lucră
rile de Investiții — în care să nu aibă loc consultări reci
proce, schimburi de păreri. Esențial este însă ca, în rela
țiile dintre ele, conducerile de fabrici și uzine și forurile tu
telare să preconizeze măsuri unitare, bine gîndite, care să 
asigure ridicarea nivelului activității economice-financlare a 
întreprinderilor.

Ce probleme se ridică în momentul de față în direcția 
perfecționării relațiilor dintre întreprinderi și forurile lor tu
telare ? Iată ce ne-au declarat cadre de conducere din în
treprinderi, specialiști din ministere, la o anchetă întreprinsă 
de ziarul nostru.

$

I
Un simplu intermediar?

Ing. EMIL MIHAILOVICI, di
rectorul întreprinderii de prefa
bricate Roman : Vreau să mă re
fer la unele probleme privind re
lațiile noastre cu Direcția genera
lă a prefabricatelor și cu alte di
recții din Ministerul Industriei 
Construcțiilor. In cele mai multe 
cazuri, noi am primit un sprijin 
prețios din partea acestora. Au 
existat, totuși, deficiențe care 
puteau fi înlăturate dacă direcția 
generală și ministerul cunoșteau 
mai bine situația concretă din în
treprinderea noastră.

Pînă acum, de pildă, noi am 
avut greutăți în desfășurarea nor
mală a procesului de producție 
datorită anulării unor comenzi 
pentru aprovizionarea cu mate
riale. După cum se cunoaște, ne
cesarul de aprovizionat se stabi
lește în funcție de consumurile 
specifice și de producția ce tre
buie realizată. Fără o analiză te
meinică, în trimestrul II al acestui 
an, direcția noastră generală ne-a 
redus planul de aprovizionare cu 
1 350 tone de ciment. Dovada că 
această anulare a fost nefunda
mentată este faptul că pînă la 
urmă s-a revenit parțial asu
pra ei.

După părerea mea, nu este nor
mal să se repartizeze unei între
prinderi sarcina de a fabrica anu
mite produse, dacă acestea nu au 
desfacerea asigurată. în planul de 
producție pe acest an al între
prinderii noastre s-a prevăzut să 
realizăm stîlpi pentru rețele elec
trice și fîșii cu goluri, fără să a- 
vem încheiate contracte 
livrarea lor. Direcția 
ne-a dat asigurări că se 
beneficiari pentru aceste
Consecința: în prezent, în între
prindere s-a strîns o cantitate de 
stîlpi echivalentă cu producția pe 
patru luni și jumătate. Stocurile 
mari de produse finite create au 
dus la aglomerarea depozitelor, la 
micșorarea vitezei de rotație a 
mijloacelor circulante și la plata 
de dobînzi penalizatoare de peste 
100 000 de lei trimestrial. Ne în
trebăm : poate fi vorba, în acest 
caz, de sprijin din partea direc
ției generale ?

Pornind de la situația concretă 
din întreprinderea noastră,

a avut rol de intermediar între 
proiectant și întreprindere. Cum 
s-ar spune, a căutat să „împace" 
lucrurile : proiectanții să mai lase 
ceva, întreprinderea să mai dea... 
După aceasta, direcția tehnică a 
fost însărcinată să studieze din 
nou nivelul indicatorilor și să sta
bilească valori mai realiste.

Propun ca forurile tute
lare să analizeze cu toată 
răspunderea proiectele de 
dezvoltare a întreprinderi
lor, să nu se limiteze doar 
la o avizare a proiectelor, 
fără să cunoască amănunțit 
posibilitățile de realizare la 
timp a investițiilor și de în
deplinire a indicatorilor teh
nici și economici planificați.

0 inițiativă bună...

pentru 
generală 
vor găsi 
produse.

Ing. ALEXANDRU CALOTIȚĂ, 
director în Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini: Pînă nu 
de mult, măsurile privind ridica
rea nivelului calitativ al produse
lor nu erau 'urmărite de noi în 
mod sistematic, ci cu totul întâm
plător. Din acest an, însă, am pri
mit sarcina de a Ie controla în
deaproape. Cele peste 600 de pre
vederi cuprinse în planurile de 
măsuri ale întreprinderilor apar- 
ținînd Direcției generale mașini 
agricole au fost bine studiate ; a- 
proape 80 la sută dintre ele au 
fost aplicate în primul semestru. 
S-au constituit colective care să 
sprijine întreprinderile în selecțio
narea și introducerea cu prioritate 
în practică a măsurilor cu o mare 
eficiență economică. Măsurile a- 
plicate se referă la reproiectarca 
șl modernizarea unor produse, a- 
similarea de sortimente noi, do
tarea uzinelor cu aparate de mă
sură și control, cu standuri de pro
bă, organizarea de întîlniri cu be
neficiarii. ,

...dar fără eficacitate

I F
U T

O R U L

alanțuri Galați. Pe viitor, pentru 
evita o asemenea situație, propun 
ca recepția lanțurilor să se facă la 
furnizor de către Oficiul de con
trol al calității produselor din mi
nister.

Pare paradoxal dar, cu toate că 
uzina noastră este situată în Ca
pitală, inginerii și tehnicienii din 
minister trec rareori pe la noi, nu 
ne sprijină să rezolvăm operativ 
unele probleme care depășesc posi
bilitățile uzinei, să perfecționăm 
relațiile de colaborare cu alte în
treprinderi. De aceea,

este necesar ca direcțiile 
generale din minister să fie 
mai receptive la problemele 
care se ridică în întreprin
deri, să găsească noi forme 
și posibilități, mai eficiente, 
de coordonare a eforturilor 
unităților, în vederea ridi
cării nivelului activității e- 
conomice.

Se poate evita 
paralelismul ?

E L A R
Oare această situație nu este cu

noscută de către Direcția generală 
a industriei tricotajelor și confec
țiilor din Ministerul Industriei U- 
șoare ? Dimpotrivă ! Forurile noa
stre tutelare nu au studiat însă a- 
ceastă problemă, urmînd calea cea 
mai ușoară — repartizarea forma
lă a sarcinilor. Consider ca este 
bine ca

la contractările pentru tri
mestrul IV al acestui an 
și pentru trimestrul I 1966, 
direcția generală să planifi
ce mai judicios producția tie 
tricotaje din fire sintetice 
în funcție de capacitățile de 
producție ale celor două în
treprinderi, eliminînd astfel 
executarea simultană a a- 
celorași produse.

La întocmirea pro
iectului de plan să se 
asigure o corelare ju
dicioasă a planului de 
aprovizionare tehni- 
că-materială cu sarci
nile de producție.

Cunoașterea din vreme a sarci
nilor de producție, a cantităților de 
materii prime și materiale cu care 
trebuie să se aprovizioneze între
prinderile asigură realizarea unei 
producții ritmice, în condiții eco
nomice. In prezent, sînt însă între
prinderi care practică o formă a- 
nacronică de aprovizionare, incom
patibilă cu relațiile statornicite în 
economia noastră socialistă. Este 
vorba de așa-numltul „schimb în 
natură*. Nu de mult, întreprinderea 
„Muntenia* din București a împru
mutat fabrica „Solventul* din Ti
mișoara cu 6 700 kg acetonă, pe 
care aceasta a restituit-o treptat i 
fabrica „Metaloglobus" s-a apro
vizionat, în ultima vreme, re- 
curgînd la „relații", cu importante 
cantități de tablă decapată, sîrmă 
și alte materiale. Această practică 
generează numeroase anomalii. In 
timp ce alte întreprinderi întîm- 
pină greutăți în îndeplinirea pla
nului din cauză că nu primesc 
la timp materialele solicitate legal, 
altele își îngăduie să scoată din 
circuitul economic normal lamina
te, produse chimice etc., cărora le 
dau diferite utilizări în mod arbi
trar. Pentru lichidarea acestei 
situații,

cred că la întocmirea 
proiectului de plan, condu
cerea fiecărei întreprinderi 
să fundamenteze cît mai a- 
proape de realitate indica
torii stabiliți, să asigure de 
la bun început o corelare 
judicioasă a planului de a- 
provizionare cu sarcinile de 
producție.

Sînt conducători 
deri care solicită 
diferite cantități
după dictonul: mai bine să priso
sească... întreprinderea de cons
trucții metalice și aparataje apar- 
ținînd Ministerului Industriei Con
strucțiilor „a realizat" planul de 
aprovizionare pe primele cinci luni 
ale acestui ah în proporție-de- 145 
la sută, cheltuind în plus peste 9 
milioane de lei. La ce a dus 
un asemenea spirit de „pre
vedere". La imobilizarea de mij
loace circulante, la solicitarea de 
împrumuturi pentru care întreprin
derea a plătit dobînzi penalizatoa
re, Ia realizarea planului de pro
ducție în asalt și-n cele din urmă 
— la „schimbul în natură".

Pentru lichidarea „schimburilor 
în natură", a împrumuturilor nejus
tificate și a aprovizionării pe bază 
de relații,

de întreprin- 
la întîmplare 
de materiale.

de contractare
Propunem să se stabilească noi criterii pri

vind încheierea de contracte economice în-
tre întreprinderi, care să simplifice actuala 
metodologie, să facă mai elastice și mai efi
ciente relațiile dintre unități.

în ultimii ani, producția de blă
nuri sintetice nu a înregistrat creș
teri prea mari, datorită faptului că 
acest produs nu este încă bine cu
noscut de cumpărători; fabricile 
de confecții n-au realizat haine de 
blană, raglane căptușite, gulere, 
mesade. în plus, unele articole din 
blănuri sintetice 
prețuri de vînzare

propun ca direcția gene
rală tutelară și celelalte di
recții din minister să nu 
stabilească sarcini de pro
ducție pentru sortimente 
fără desfacere asigurată, în- 
trucît generează imobilizări 
de mijloace circulante, care 
aduc pagube economiei na
ționale.

La dezvoltarea unei întreprin
deri, consiliul tehnic-științific al 
ministerului și direcția generală 
tutelară trebuie să avizeze docu
mentația tehnică, indicatorii teh
nici și economici ce vor fi atinși 
la noile obiective, să ajute între
prinderile în realizarea planului 
de investiții. Noi nu am primit a- 
cest sprijin din partea ministeru
lui ; indicatorii stabiliți la noile 
linii tehnologice — productivitatea 
muncii, prețul de cost, beneficiul 
— nu au avut o bază reală. In 
aprilie a.c., la minister a avut loc 
o nouă discuție asupra acestor in
dicatori, în care direcția generală

Planul de măsuri privind ridi
carea calității produselor uzinei 
„Steaua roșie" din Capitală, coor
donată de direcția generală amin
tită, cuprinde 47 de obiective. Ma
joritatea măsurilor se referă la 
perfecționarea și completarea do
cumentației de execuție pentru 
toate utilajele aflate în fabricație, 
modernizarea tehnologiei produse
lor asimilate în ultimii ani și in
troducerea unor procedee avan
sate de lucru.

Referitor la stadiul îndeplinirii 
acestui plan, ing. NICOLAE CHI- 
RIAC ne-a declarat: „Este adevă
rat, în planul M.T.O. al uzinei sînt 
cuprinse prevederi prin introdu
cerea cărora va crește simțitor ni
velul calitativ al produselor. Apli
carea unor măsuri întîrzie însă, 
fie din vina noastră, fie datorită 
sprijinului insuficient și lipsei de 
control din partea forului tutelar. 
Deși am insistat de nenumărate 
ori, direcția generală nu ne-a a- 
jutat — așa cum era prevăzut și 
în planul de măsuri — să ne apro
vizionăm cu lanțuri calibrate de 
calitate. De la începutul anului și 
pînă acum am respins peste 10 
tone din aceste produse livrate de 
întreprinderea de cuie, sîrmă și

Atît fabrica noastră, cît și fabrl- . 
ca „Tricotajul roșu", ne spune tov. 
IOAN BEALCOVSCHI, contabil 
șef al fabricii de tricotaje „Ades- 
go“ din Capitală, realizează ace
leași produse tricotate din fire 
sintetice. Acest paralelism nu per
mite diversificarea sortimentelor, 
denotă o slabă studiere a cerințe
lor cumpărătorilor, duce la crea
rea de stocuri supranormative de 
produse finite, cu influențe nega
tive asupra activității economice și 
financiare.

n-au stabilite 
cu amănuntul.

direcția gene- 
i și Direcția

i

Propun ca i 
rală tutelară 
plan-economic din Ministe
rul Industriei Ușoare, pre
cum și Ministerul Comer
țului Interior și Ministerul 
Finanțelor să urgenteze sta
bilirea prețurilor de vînzare 
cu amănuntul la aceste ar
ticole ; să se ia măsuri pen
tru folosirea blănurilor sin
tetice în fabricile de con
fecții.

socotesc că ministerele ar 
trebui să organizeze, îna
intea elaborării documen
tației, instructaje cu șefii 
serviciilor de aprovizionare 
și desfacere din întreprin
deri, în vederea întocmirii 
unor planuri de aprovizio
nare cît mai judicioase, co
respunzătoare sarcinilor ra
murii economice respective.

Titus NICOLAE
directorul filialei „23 August" 
a Băncii Naționale a R. P. 
Române

In activitatea lor de 
fiece zi, întreprinderile 
au strînse legături în
tre ele, își trimit unele 
altora materii prime și 
materiale, piese, semi
fabricate, colaborează 
în realizarea unei di
versități tot mai mari 
de produse. O densă 
rețea de comunicații 
s-a statornicit între 
ele, pe calea contrac
telor economice. Dez
voltarea economiei 
noastre socialiste în 
anii viitorului cincinal 
necesită perfecționa
rea în continuare a 
relațiilor economice 
dintre întreprinderi, a 
sistemului 
tual.

La baza 
contractelor 
mice stau 
fundamentale de con
tractare întocmite în 
anii T951 și 1954. Din 
momentul elaborării 
acestor instrucțiuni și 
pînă astăzi, în econo
mia țării s-au petrecut 
însă mari schimbări : 
au intrat în funcțiune 
zeci de întreprinderi 
noi, au crescut mult 
ritmul și volumul pro
ducției, s-a lărgit ga
ma sortimentelor, au 
sporit exigențele față 
de calitatea materiilor 
prime și materialelor, 
în întreprinderea noas
tră — Laminorul de 
tablă subțire din Ga
lați — volumul pro
ducției a crescut în 
ultimii 15 ani de zeci 
de ori, iar numărul u- 
nităților cărora le li
vrăm laminate a sporit 
de la 300 la peste 
1 700. Gama sortimen
telor de tablă este azi 
de cîteva ori mai ma
re. La unele aspecte 
ale relațiilor contrac
tuale vrem să ne re
ferim în rindurile de 
față.
Condițiile fundamen

tale prevăd și cantita
tea minimă care poate 
fi contractată. In cazul 
întreprinderii noastre, 
ea este de 400 kg, e- 
chivalentul a opt foi 
da tablă. Potrivit a- 
cestei prevederi, se 
emit repartiții și se în
cheie contracte și pen
tru cantități de cîteva 
sute de kilograme de 
tablă. Evident, pentru 
expedierea materia
lelor la beneficiar nu 
putem folosi un vagon. 
Și atunci așteptăm 
două-trei trimestre sau 
un întreg an pînă mai 
găsim cîțiva benefi
ciari cu aceeași desti
nație pentru a comple-

contrac-

încheierii 
econo- 

condițiile

ta un vagon cu tablă. 
Pentru cantitățile neli
vrate la timp plătim 
însă penalizări, care 
încarcă prețul de cost.

Deoarece între
prinderile vor avea 
nevoie șl de acum 
înainte de 
reduse de 
le, credem 
ulii să se 
posibilitățile de în
ființare a noi baze 
regionale sau inter
regionale de apro
vizionare și desfa
cere a laminatelor 
și a altor produse 
metalice.
Experiența bazelor 

existente în prezent în 
regiunile Banat și Bra
șov arată că acestea 
asigură o bună apro
vizionare a întreprin
derilor consumatoare 
de laminate dintr-o re
giune, indiferent de 
subordonarea lor, cu 
materialele solicitate 
în cantități mici, ne- 
vagonabile. înființarea 
acestor 
țională 
vedere 
numai 
prinderile 
ci și pentru cele bene
ficiare, întrucît apro
vizionarea tehnică-ma- 
terială se poate face 
mai operativ, ou chel
tuieli reduse. Se sim
plifică astfel mult în
săși activitatea con
tractuală, se îmbună
tățește ritmicitatea li
vrărilor, iar mijloacele 
de transport pot fi uti
lizata mult mai rațio
nal.

Actualele 
țiuni prevăd dreptul 
beneficiarilor de a re
nunța la contract cu 
cel puțin 45 de zile 
înaintea termenului de 
livrare. După expira
rea acestui termen, 
multe întreprinderi 
constată că anumite 
materiale nu le mai 
sînt necesare (din 
cauza restructurării 
planului, renunțări la 
unele comenzi din par
tea propriilor benefi
ciari etc.). Totuși, ele 
sînt obligate prin con
tract să primească 
materialele respective, 
iormînd în depozite 
stocuri fără mișcare. 
După părerea noastră.

cantități 
mateiia- 
că este 
studieze

baze este ra- 
din punct de 
economic 
pentru între- 

furnizoare.

nu

instruc-

stocurile supranor- 
mative ar putea ti 
lichidate mai ușor 
dacă întreprinde
rile ar avea posi
bilitatea să renunțe 
Ia materiale chiar

Propun să se revizuiască sistemul 
actual de acordare a repartițiilor de 
materiale, pentru ca el să corespun
dă cerințelor reale ale producției, să 
contribuie la aprovizionarea ritmică 
a întreprinderilor.

După cum se subliniază în 
proiectul de Directive ale ce
lui de-al IV-lea Congres al 
partidului,

reducerea prețului do 
cost constituie una dintre 
principalele surse ale creș
terii mijloacelor de finan
țare a dezvoltării susținu
te a economiei naționale. 

Concomitent' cu întărirea 
spiritului de gospodărire efi
cientă a mijloacelor puse la 
dispoziție de stat, în între
prinderi trebuie dusă o ac
țiune largă de limitare a 
cheltuielilor neproductive. Tn 
acest sens, o importanță deo
sebită are preîntîmpinarea 
formării de sfocuri supranor- 
malive de materii prime, ma
teriale și de mărfuri cu miș
care lentă.

Practica a confirmat că, 
prinfr-o aprovizionare feh- 
nică-maferială elastică, bine 
pusă la punct, în strînsă con
cordanță cu necesitățile reale 
ale produejiei, întreprinde
rile pot preveni cheltuielile 
neproductive, un rol însem
nai în această privință avînd 
și ministerele tutelare. Aceas
ta se poate realiza prin în
tocmirea unor planuri de a- 
provizionare reale, corelate 
operativ cu sarcinile de pro
ducție, prin fabricarea de

produse care au desfacere 
asigurată pe bază de comenzi • 
ferme, întărirea spiritului de 

■ răspundere la emiferea re
partițiilor și încheierea con
tractelor economice și orga
nizarea unei recepții exigente 
a materiilor prime, a mate
rialelor și a produselor fi
nite.

In legătură cu corelarea 
operativă a aprovizionării cu 
necesitățile producției se ri
dică însă cîfeva probleme. 
De regulă, achiziționarea de 
materii prime, materiale și 
semifabricate are la bază pla
nul de aprovizionare elabo
rat înaintea începerii unui 
nou an și contractele econo
mice încheiate cu beneficia
rii. Uneori, însă, planul de 
aprovizionare nu corespunde 
întocmai volumului produc
ției și sortimentelor care vor 
fi realizate. Și de ce ? Pen
tru că nu de puține ori fo
rurile tutelare nu nominali
zează din capul locului în
treaga producție. In aceste 
condiții întreprinderea nu 
poate să-și întocmească un 
plan de aprovizionare judi
cios. lată deci că, chiar din 
perioada stabilirii planului 
de aprovizionare se face pri
mul pas în formarea stocu
rilor supranormative. De eli

SĂ FIE ÎNCHISE
CANA
fel, în jurul acestei probleme 
se poartă de mai mult timp 
discuții în direcțiile generale 
de aprovizionare din ministe
re și la Comitetul de Sfat al 
Planificării, dar pînă acum 
nu s-a ajuns la o soluție sa
tisfăcătoare.

Propun ca în cel mai 
scurt timp să se adopte 
măsuri unitare, valabile de 
la organele centrale de 
planificare și ministere 
pină la întreprinderi, in 
vederea nominalizării pe 
cit posibil a întregii pro
ducții înainte de începe
rea perioadei de plan.

Dar în activitatea de apro
vizionare a unor întreprin
deri se manifestă încă dife
rite fenomene negative, în 
special tendința de a procu
ra cantități de materii prime 
și materiale care depășesc 
mult necesitățile producfiei, 
tendință uneori încurajată de 
organele de aprovizionare 
din ministere. Așa a proce
dat Fabrica de mase plastice 
din București. Ea a achizi
ționat o cantitate însemnată 
de nipluri, fără o justificare 
judicioasă a necesității lor. 
Ulterior, acestea au rămas 
nefolosife, creîndu-se stocuri 
supranormative în valoare da 
peste 1 000 000 lei. Banca a

LELE
fost autorizată să crediteze 
special aceste stocuri, cu con
diția ca ele să fie diminuate 
treptat, la termene stabilite, 
prin consum productiv. Sto
curile nu au fost însă lichi
date în perioadele hofărîte. 
Conducerea întreprinderii a 
așteptat sosirea scadenței de 
rambursare a creditului, iar 
în final a ales cea mai sim
plă cale : casarea niplurilor. 
Consecințele : numai în pri
mul frimesfru din acest an, 
prețul de cost a fost influen
țat nefavorabil de cheltuieli 
neproductive în valoare de 
209 000 lei. In prezent, fabrica 
mai are în sfoc nipluri în va
loare de 484 000 lei. Lichida
rea acestora esfe problema
tică, înfrucît conducerea în
treprinderii nu se interesează 
de valorificarea lor și pre
feră să plătească dobînzi, 
care încarcă nejusfificat cos
tul producției.

Din acest exemplu, care nu 
esfe singular, se desprinde 
necesitatea ca pentru lichi
darea stocurilor supranorma
tive să se dea dovadă de 
mai multă grijă la casarea 

declasarea materialelor.
In consecință, socotesc 

util să se elaboreze noi 
prevederi de casare șl de
clasare a valorilor mate-

Și

In mal puțin de 45 
de zile înaintea li
vrării lor.

In acest oaz, produse
le rămîn la uzina fur
nizoare, urmînd ca a- 
ceasta să fie creditată 
de bancă, dobînzile 
plătindu-le însă bene
ficiarul. Avantajele? 
Ar fi eliminate cheltu
ielile de transport, iar 
posibilitățile de repar
tizare a materialelor 
către alți consumatori 
ar fi incomparabil 
mai mari docît pînă 
acum. De asemenea, 
volumul penalizărilor 
ar fi mult micșorat.

Repartițiile de ma
teriale slujesc drept 
bază pentru încheie
rea contractelor eco
nomice. Uneori, însă, 
beneficiarul are obiec
ții în ce privește sor
timentele sau terme
nele de livrare propu
se în contract de fur
nizor. In asemenea ca
zuri condițiile funda
mentale de contracta
re prevăd pentru con
cilierea prearbitrală 
termenul de cinci zile, 
timp în care se anali
zează noua situație, se 
întocmește și se expe
diază corespondența 
între părțile contrac
tante. Neexistînd su
ficient timp pentru cu
noașterea răspunsului 
celeilalte unități, în 
cea de-a cincea zi a 
termenului de conci
liere, întreprinderea 
furnizoare deschide 
acțiune la arbitrajul 
de stat, deși în zilele 
următoare este posibil 
să primească un răs
puns favorabil din 
partea beneficiarului. 
Socotim că lărgirea 
termenului pentru con
cilierea prearbitrală 
la 8—10 zile ar da 
posibilitate întreprin
derilor să se înțelea
gă fără a mai ajunge 
la arbitrajul de stat.

Din considerentele 
de mai sus

propunem să se sta
bilească noi crite
rii privind încheie
rea de contracte e- 
conomice intre în
treprinderi, cate să 
simplifice metodo
logia în vigoare, să 
facă mal elastice și 
mai eficiente rela
țiile dintre unități.

Anastasie 
CONSTANTINESCU 
Dumitru POPA 
economiști, Lamino
rul de tablă subțire 
Galați

DE RISIPĂ
riale. Prin noile regle
mentări, casarea și decla
sarea de materii prime și 
materiale ar trebui să se 
facă numai cu aprobarea 
forurilor tutelare, in acest 
fel s-ar evita complet ca
sarea și declasarea de ma
terii prime și materiale 
bune, care n-au suferit de
gradări și sînt necesare 
economiei naționale.

Formarea stocurilor supra
normative se datoreșfe și 
ușurinței, spiritului scăzut de 
răspundere cu care se acordă 
repartițiile de materiale. Că 
lucrurile stau așa, o dovedeș
te exemplul uzinei de anve
lope „Danubiana" din Capi
tală. în acest an, ea a avut 
în permanență credite res
tante pentru stocuri supra
normative, care au variat în
tre 900 000 lei la începutul 
lui ianuarie și 14,2 milioane 
de lei la 31 martie. Penfru 
creditele restante din pri
mul trimestru, uzina a plătit 
dobînzi în valoare de 324 000 
lei, care au grevat prețul de 
cost. Direcția generală a in
dustriei chimice organice și 
Direcția generală de aprovi
zionare și desfacere din Mi
nisterul Industriei Petrolului 
și Chimiei n-au analizat opor
tunitatea asigurării uzinei cu

diferite produse și au conti
nuat să acorde „la cerere" 
repartiții de materii prime și 
materiale. Ce criterii au stat 
la baza utilizării unui aseme
nea sistem defectuos de a- 
provizionare ?

Economiștii întreprinderii, 
controlul financiar infern și 
cel preventiv n-au luat po
ziție față de practica condu
cerii uzinei, care achizițio
nează fel de fel de mate
riale în mod nerafional, ig- 
norînd consecințele nefavo
rabile asupra situației finan
ciare a întreprinderii.

Propun să se revizuias
că sistemul actual de a- 
cordare a repartițiilor de 
materiale, pentru ca el să 
corespundă cerințelor re
ale ale producției, să con
tribuie la aprovizionarea 
ritmică a întreprinderilor.

Prin aceasta s-ar înlătura 
serie de imperfecțiuni careo

stăruie în aprovizionarea teii- 
nico-materială a întreprinde
rilor, s-ar bara, în mare măsu
ră, canalele de risipă și de 
pierderi cauzate de cheltu
ieli neproductive.

Corneliu BADEA 
inspector la Banca 
Națională 
a R. P. Române
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solvirea institutului se bucură de 
aceleași condiții de creștere 
profesională. Există încă teatre 
a căror viață artistică e tributară 
diletantismului, mentalității și prac
ticilor învechite. în asemenea co
lective dezvoltarea tinerilor actori 
nu este stimulată.

în teatre cu o activitate mai sla
bă, repartizarea absolvenților în 
grupuri masive poate determina 
schimbări îmbucurătoare. Toate în
cercările de repartizare în grupuri

un

Decada teatrelor dramatice, deși 
nu s-a soldat cu vreo clasificare, 
așa cum se obișnuia cu ocazia în
cheierii unor asemenea manifestări, 
a oferit prilejul nu numai unei tre
ceri în revistă a realizărilor din ul
tima stagiune, ci și al unei verificări 
a stadiului de evoluție profesio
nală la care se află forțele artistice 
ce activează în teatrele de pe în
treg cuprinsul patriei. Ea a dat po
sibilitatea stabilirii unui „palma
res" care va funcționa, cu sau fără 
vrerea noastră, în conștiința celor 
ce au avut curiozitatea să vadă cîf 
mai multe spectacole, cît mai mulți 
actori prezenți la decadă.

Decada a demonstrat, la capătul 
unei stagiuni bogate în realizări, 
că tendința de înnoire a mijloace
lor de expresie, preocuparea pen
tru perfecționarea profesională și 
abandonarea stilului de joc vetust 
caracterizează nu numai activita
tea unor teatre din București, ci și 
a unor colective din regiuni. A- 
ceastă tendință începe să devină, 
spre binele teatrului nostru, un fe
nomen de proporții.

Tocmai de aceea apare legitimă 
nemulțumirea că teatre din centre 
importante, în ale căror trupe se 
află interesante individualități ar
tistice, și care în istoria existenței 
lor au cunoscut etape de vie dez
voltare, nu au reușit să se impună 
măcar cu un spectacol atenției or
ganismului care a selecționat spec
tacolele și să-și cîștige meritul de 
a intra în decadă.

Dacă teatre naționale, înclinate 
spre un anume stil tradițional în 
concepția despre teatru, cum sînt 
cele din Cluj, Iași și Craiova, au 
lăsat să pătrundă și între vechile 
lor ziduri o nouă mentalitate,
nou stil de joc, simplu, străin de 
poză și retorism, dovedindu-se 
ceptive la înnoire, mărturie în a- 
cest sens fiind valoroasele specta
cole cu „Constructorul Solness", 
„Othello" sau „Vară și fum", cu atît 
mai nefirească apare lipsa de 
„neastîmpăr" creator, lipsa încer
cărilor de a se depăși ale unor 
teatre tinere, care prin natura lor 
ar trebui să fie focare de emulație 
a culturii și spiritului de teatru con
temporan.

Ne bucurăm cu toții de succesele 
obținute în actuala stagiune de o 
serie de teatre din Capitală ți din 
unele regiuni, dar cred că trebuie 
totodată să ne întrebăm deschis : 
ce se întîmplă la Constanța — tea
tru, care în afara faptului că de
servește un mare oraș, centru im
portant, e vizitat vara de oameni 
din toată țara, aflați la odihnă pe 
litoral, și de foarte mulți străini ? 
Ce se întîmplă la Bacău — teatru 
cu o trupă care pînă mai anii tre- 
cuți își afirma prezența la toate 
decadele și concursurile ? Ce se 
întîmplă la Pitești ? Exemplele se 
pot înmulți, adăugind teatrele din 
Oradea, Arad, Brăila, spre a nu a- 
minti decît pe acelea care au pre
zentat în anii trecuți spectacole 
încă vii în memoria noastră... Și în 
aceste colective există forțe artisti
ce talentate, și aceste teatre bene
ficiază de toate condițiile pe care 
statul nostru le pune la dispoziția 
instituțiilor de artă, și în aceste co
lective funcționează aceleași legi 
și principii după care se conduc 
toate teatrele din țară, și cu toate 
acestea rezultatele sînt nesatisfă
cătoare... Cred că îmbunătățirea 
situației depinde într-o măsură 
hotărîtoare de conducătorul de 
teatru.

A avea ca director de teatru un 
om de specialitate, cu pregătire 
ideologică și intelectuală temeini
că, cu autoritate profesională 
capacitate organizatorică, cu
dezvoltat simț de răspundere ci
vică și artistică, întreprinzător 
deschis înnoirilor și ideilor îndrăz
nețe, cu curajul opiniei, dușman al 
comodității și al „conviețuirii paș
nice" cu toți salariații, buni sau răi, 
dușman al prejudecăților și al con
formismului dătător de liniște, duș
man al somnului liniștit, promotor 
al disciplinei artistice, al ținutei es
tetice, al bunului gust ; a avea un ■ 
asemenea director de teatru în
seamnă a avea un factor important 
pentru asigurarea unei activități 
rodnice în care forțele artistice să 
nu se irosească. Exemplele celor 
mai noi direcții ale unor teatre din 
Capitală confirmă aceasta.

Personal, consider că în actuala 
etapă e necesar să depunem un 
efort maxim spre a angrena pe 
drumul creșterii profesionale, ideo
logice și artistice toate colectivele 
de teatru din țară, chiar dacă pen
tru aceasta ar fi necesare eforturi 
organizatorice de mai mari pro
porții.

ie-

un

și

★

în teatrele noastre, și în special 
în cele din provincie, există forte 
artistice neaiirmate încă, foarte pu
țin cunoscute, mă refer la tineri 
care nu au apărut în spectacolele 
actualei decade, și ale căror cali
tăți îi pot situa — printr-o bună 
utilizare — la nivelul celor mai in
teresante individualități ale gene
rației lor Din păcate, însă, nu tot! 
tinerii care au reale însușiri la ab-

mari au dat roade (de exemplu : 
Craiova 1955—1956, Oradea 
1956, Galați 1956—1957, Tg. 
1963—1965, Piatra Neamț 
1965). Teatrul e o activitate 
tivă în care climatul favorabil, în
crederea reciprocă, comuniunea de 
idei, Încrederea în reușită formea
ză combustibilul psihic al succesu
lui, bineînțeles cu condiția unei 
conduceri luminate și a unor re
gizori capabili, pentru că un re
gizor slab distruge și această în
credere, și curajul creator, și clima
tul, și chiar talentul celor care-i 
sînt dați pe mînă.

Am citit în „Scînteia" articolul lui 
I. Coman, directorul Teatrului de 
stat din Piatra Neamț, referitor la 
dificultățile pe care le întîmpină 
teatrele din regiuni în legătură cu 
repartizarea absolvenților și insta
bilitatea colectivelor. Intr-adevăr, 
nimic nu afectează mai grav acti
vitatea unui teatru decît destrăma
rea după numai una sau două sta
giuni a colectivului său de actori. 
Și dacă lucrul acesta se repetă 
stagiune după stagiune, iar cei 
care pleacă sînt elemente dintre 
cele mai valoroase ale colectivu
lui, continuitatea activității, reali
zarea programului ideologic și ar
tistic al instituției sînt împiedicate.

Odată ce legea glăsuiește la fel 
pentru toți, ivirea excepțiilor, 
rămînerea unor absolvenți în tea
trele din București creează nemul
țumiri la toți colegii lor. Ei se cu
nosc bine între ei și orice privile
giere a unora e pe loc sesizată și 
apreciată ca atare. Din păcate, la 
mulți tineri actori dorința de a sluji 
teatrul este umbrită de dorința de 
a pătrunde cu orice preț în Bucu
rești, de a se sluji pe sine în pri
mul rînd, uitînd de altminteri că 
„Bucureștiul" nu este întotdeauna 
sinonim cu consacrarea. Iar atunci 
cînd e vorba și de un caracter 
mai puțin format sau de ele
mente cu o pronunțată trăsătură 
individualistă, unii, în ciuda talen
tului pe care-1 posedă, se transfor
mă în adevărate frîne ale activită
ții teatrului. Nesocotindu-și obliga
țiile ce le revin, nu mai învață tex
tele, nu-i mai interesează cum joa
că, cum repetă, toată existența lot 
e absorbită de calculele în vederea 
scurtării diurnului spre București.

Cred că asemenea manifestări ai 
fi combătute mai eficace dacă ar 
exista o atitudine mai severă față 
de actele de indisciplină profesio
nală și în același timp dacă s-ar 
da o mai mare atenție măsurilor 
stimulatorii pentru îndeplinirea cu 
abnegație a datoriilor față de insti
tut și față de teatru.

Posibilitățile de a diferenția după 
calitate activitatea în teațre sînt 
încă foarte reduse. Mișcările în 
schemă presupun aceleași dificul
tăți și întîrzieri și pentru cei va
loroși, ca și pentru cei slabi, modi
ficările fiind făcute de obicei după 
vechime, deci fără eficiență stimu
lativă. Primele se împart în cea 
mai mare măsură după cantitate 
(număr de ore, număr de spectaco
le sau premiere), nu în primul rînd 
după calitate, retribuția colabora
torilor se face după categorii de 
încadrare, indiferent de calitatea 
artistică a muncii finite... Ce mij
loc ar mai rămîne ? Cronicile. Dai 
de multe ori nici ele nu fac cu a- 
tenție distincțiile calitative, nu ur
măresc evoluția actorilor (îndeo
sebi a celor din provincie). Crite
riile de valoare nu funcționează 
întotdeauna, după părerea mea, 
suficient de strict. Dacă intrarea în 
decadă și-au cîștigat-o nu numai 
spectacole bune ca „Vară și fum” 
sau „Zoo" ci și o producție slabă, 
cum a fost „Citadela sfărîmată" de 
la Petroșeni, dacă la încheierea de
cadei a lipsit tocmai clasificarea, 
atunci în unele regiuni își poate 
face loc ideea că „nu calitatea a 
fost criteriul de selecție ci varieta
tea de repertoriu.. " Și n-ar fi tre
buit găsit oare un mijloc de a evi
denția public, de pildă, interpreta
rea dată lui Iago de Ion Pavlescu,

1954—
Mureș 
1961— 
colec-

care într-o activitate de 12—13 ani 
în provincie nu s-a șablonizat, nu 
s-a blazat, ci și-a păstrat neștirbită 
pasiunea pentru teatru și și-a per
fecționat măiestria, situîndu-se prin
tre cei mai 
ției sale ?

Un factor 
nerii actori 
cie îl constituie, cum spuneam, co
moditatea unor cronicari, nesolici
tați probabil nici de redacții să se 
deplaseze în regiuni spre a urmări 
actorii și a consemna sau aprecia 
rezultatele fiecărei premiere, sau a 
unui lot de premiere pe o perioadă 
de 2—3 luni. Ca să nu mai vorbim 
de opinia total destructivă a unor 
cronicari și a unor gazete de pres
tigiu — de pildă „Gazeta literară" 
din 24 iunie 1965, care înserează în 
coloanele sale părerea că o piesă 
în premieră pe țară la un teatru 
din provincie „...merită firește o 
discuție aparte, care nu ne îndoim 
că va avea loc cu prilejul premie
rei bucureștene" (1?).

Trăim zilele declanșării unei noi 
ofensive pentru calitate în toate 
sectoarele de activitate ale socie
tății noastre. Selectarea obiectivă a 
valorii, a calității se impune în 
teatru mai mult cu oricînd, iar mij
loacele, modalitățile de a le de
marca trebuie să devină active și 
eficiente, în scopul consolidării pe 
toate căile a realizărilor teatrului 
românesc de astăzi și de mîine.

buni actori ai genera-

descurajator pentru tl- 
care pleacâ în provin-
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„Șantier naval Galati"

Intensa viață spi
rituală și artistică 
ce pulsează pînă 

în cele mai îndepăr
tate coifuri ale țării 
este una dintre tră
săturile caracteristice a- 
nilor noștri. Tocmai din 
necesitatea de a oglindi 
complexitatea viefii cul
turale de astăzi a Olte
niei, de a stimula crea- 
fia literară și artistică 
din regiune, de a că
lăuzi drumul spre ade
vărata artă al tinerelor 
talente a apărut și re
vista lunară de cultură 
„Ramuri”.

Pentru cel care par
curge colecfia numere
lor publicate pînă în 
prezent este evident 
faptul că redacfia a reu
șit să definească un pro
fil propriu al revistei, 
să găsească diverse mo- 
dalifăfi prin care să

„Știinfa și Uzina" (nr. 
11), articolele și repor
tajele documentate des
pre mari obiective in
dustriale cum ar fi Por
țile de Fier etc.

Asemenea materiale 
care să dezbată con
structiv idei și proble
me ale timpului nostru 
sau să cerceteze apro
fundat momente de sea
mă ale culturii nationals 
sau universale sînf ne
cesare ; ele merită să 
ocupe un loc important 
în paginile revistei.

Lectura celor unspre
zece numere ale sale 
arată că este necesară 
mai multă consecventă 
în această direcfie. U- 
neori mai întîlnim arti
cole care, deși abor
dează teme interesante, 
le tratează înfr-un stil 
prefenfios, repetînd de 
fapt lucruri de mult cu

Revista acordă în cu
prinsul său un loc deo
sebit literaturii. Se 
publică în fiecare nu
măr reportaje, oglindind 
mai ales realizările de 
astăzi ale Olteniei, ver
suri sau proză, atîf ori
ginale cîf și din litera
tura universală contem
porană, materiale de 
critică literară. în acest 
sens, din ultimul număr 
se impune atenfiei în 
special ciclul de ver
suri „Cîntece de cîm- 
pie” de Ștefan Bănules- 
cu, exprimînd liric, în- 
tr-un mod original, at
mosfera tragică a exis
tentei satului de altăda
tă, care a constituit, de 
altfel, și subsfanfa volu
mului de nuvele al scri
itorului, „Iarna bărbați
lor”. Desigur, merită a- 
preciaf faptul că în pa
ginile revistei sînt pre-

ramuri ft
dezbată multiplele as
pecte ale fenomenului 
cultural ; aceasta ex
plică și buna apreciere 
de care se bucură „Ra
murile". Din sumarul 
fiecărui număr refin a- 
tenfia o serie de mate
riale interesante, printre 
care putem aminti co
locviile sau anchetele 
organizate pe teme din 
domenii diferite ale cul
turii și artei — de 
pildă colocviul des
pre „Formarea perso
nalității în anii studiu
lui universitar" (nr. 7), 
ancheta consacrată u- 
nor probleme actuale 
ale poeziei lirice (nr. 9, 
10 și 11), sau colocviul 
intitulat „Știința 1965", 
publicat în nr. 11.

Revista și-a asigurat 
colaborarea unui mare 
număr de oameni de 
cultură, personalități a 
căror contribute îi îm
bogățește conținutul.

Ca o reușită merită 
subliniat și faptul că 
„Ramurile" urmăresc cu 
perseverentă dezbate
rea unor probleme im
portante ale viefii eco
nomice, culturii și pro
gresului tehnic al re
giunii. Specialiști din 
diverse domenii de ac
tivitate, cadre de con
ducere ale unor insti- 
tufii sau întreprinderi 
centrale sau regionale 
aduc în discufie puncte 
de vedere competente 
și utile. Refin atenfia, 
printre altele, colocviul 
privind „Sistematizarea 
orașelor" (nr. 4), „masa 
rotundă" pe tema cali
tății produselor (nr. 8), 
discufia la care au par
ticipat specialiști de la 
Elecfropufere pe tema

<«»1 <>:

ana

noscute, fără să aducă 
un punct de vedere o- 
riginal, o contribuție 
personală.

Ce aduce nou, prin 
ce îi este util cititoru
lui un articol ca acela 
intitulat „Sensul filozo
fic al tinereții”, semnat 
de Traian Herseni în 
numărul 8 al revistei, în 
care autorul consem
nează doar ideile 
unor cunoscufi filozofi 
despre tema enunfată 
în titlu, încercînd în 
final s-o „actualizeze" 
printr-o frază ? Sau ar
ticolul „Corolar etic" de 
I. Giubelan (nr. 7) 

ce dezvoltă o temă 
greu de definit șl nu 
reușește să se desprin
dă din sfera generali
tăților și a locurilor co
mune ? Un sfii prețios, 
etalarea numelor și re
feririlor „enciclopedice", 
ce nu acoperă însă sla
ba subsfanfă de idei, ca
racterizează articolul 
intitulat „Consonante" 
de C. D. Papastafe (nr. 
10). Urmărind „ecouri 
românești în cultura 
franceză și prezente ale 
spiritului francez în li
teratura noastră", arti
colul se transformă tn- 
tr-un repertoar neinte
resant de nume proprii.

Continuîndu-și și dez- 
volfîndu-și preocupările 
pe linia dezbaterii unor 
probleme majore, „Ra
murile" ar trebui să pu
blice mai multe contri
buții originale, bogate 
în idei, legate de pro
blemele actuale ale vie
ții noastre culturale, ar
ticole izvorîte din pre
ocupările reale ale oa
menilor de cultură și 
ale cititorilor.

zenfi scriitori cu nume 
cunoscute în mișcarea 
noastră literară. în a- 
celași timp, se simte 
necesitatea de a se da 
mai multă atenfie în
drumării și stimulării ti
nerelor talente din re
giune. Este, firește, o 
sarcină o redacfiei să-i 
ajute pe tinerii publicați 
să depășească stadiul în 
care în versurile lor mai 
aflăm prozaisme, banali- 
făfi, confuzii de sensuri 
sau expresii anemice, 
să-i ajute să-și împli
nească personalitatea. 
Sînt necesare, de ase
menea, și articole care 
să urmărească activita
tea cenaclurilor și cercu
rilor literare din regiu
ne. Credem că rubrica 
de „Corespondentă", i- 
naugurată în penultimul 
număr, purfînd semnă
tura unui scriitor cu ex
periența și prestigiul lui 
Miron Radu Paraschi- 
vescu, va fi pentru în
cepători o prețioasă 
școală a măiestriei ar
tistice.

O preocupare deose
bită a revistei este și a- 
ceea a valorificării con
tribuției aduse la dez
voltarea culturii noas
tre de unii scriitori și 
artiști originari sau a- 
vînd legături cu Olte
nia. Inifiafiva este bine
venită — ca o reușită 
putem cita paginile con
sacrate lui Brâncuși sau 
cele dedicate lucrărilor 
de miniaturist, necunos
cute pînă acum, ale lui 
Picu Pătruf, un artist 
popular din veacul tre
cut. Uneori însă, supra
licitarea importantei u- 
nor fragmente inedite, 
a unor documente sau 
a unor relatări despre

diverși oameni de cul
tură dă sentimentul 
unui provincialism de
suet. Mai este oare 
necesar, acum, cînd 
istoria noastră lite
rară a analizat multila
teral creajia lui I. L. Ca- 
ragiale, stabilind valoa
rea generalizatoare pe 
care o au lucrările sale, 
să reluăm disputele care 
încearcă să identifice 
orașul în care se desfă
șoară acțiunea „Scrisorii 
pierdute", ca în artico
lul „Craiova și „Scrisoa
rea pierdută” (nr. 7)?

Dobîndind unele suc
cese în ce privește ș 
funzimea și seriozita.aci 
investigațiilor întreprin
se sau competenta cu 
care sînf discutate pro
bleme ale viefii cultu
rale și artistice, revista 
craioveană „Ramuri" a 
demonstrat reale posi
bilități care se cer și 
mai insistent puse în 
valoare. Se simte ne
voia aparifiei mai dese 
a unor materiale eficien
te care să oglindească 
activitatea numeroaselor 
instituții de cultură din 
regiune și din întreaga 
tară, să intervină actf 
în diversele domenii, 
creafie, să analizeze ac
tivitatea teatrală, muzi
cală, literară sau plasti
că. De exemplu, singurul 
articol publicat în acest 
an despre Filarmonica 
„Oltenia” (nr. 9) nu 
poate stimula în nici un 
fel dezvoltarea acestei 
institufii deoarece se re
zumă la o înșiruire de 
afirmafii elogioase des
pre dirijori, soliști, re
pertoriu. Spectacolele 
Teatrului National din 
Craiova sînf și ele pre
zentate și discutate in
suficient, cu excepfia 
recentei premiere a lui 
„Othello" ; iar articolul 
apărut în nr. 7, ce 
își propune să de
finească momentul ac
tual al evoluției tea
trului, rămîne la supra
fața fenomenului. Cîf 
despre activitatea artiș
tilor plastici sau a mu
zicienilor din regiune, 
ea este oglindită doar 
în note enunfiaiive ca 
cele din nr. 9, în care 
sînt trecute în revistă 
cîfeva nume și titluri, și 
destul de rar prin re
producerea unor lucrări 
de plastică. Nu este oare 
necesar ca revista Co
mitetului pentru cultură 
și arfă al regiunii Olfe- 
nia să comenteze și să 
analizeze manifestările 
culturale din regiune, 
să facă observații con
crete și să dea cu a- 
tenție și pricepere în
drumări acolo unde se 
simte nevoia?

Sîntem convinși că 
entuziastul colectiv re
dacțional al „Ramuri
lor", îndrepfîndu-și mai 
mult atenfia către oglin
direa și îndrumarea bo
gatei vieți culturale și 
artistice a regiunii, va 
răspunde în fot mai 
mare măsură cerinfelor 
exprimate de cititori.

Sorin MOVILEANU

iața muzicală a orașelor 
se desfășoară azi prin 
nifestări și modalități pe 

nu le-au cunoscut deceniile ante
rioare. Clujul, centru cultural cu o 
veche tradiție muzicală, trăiește și 
el, alături de alte orașe ale patriei, 
o epocă de efervescență artistică.

Oraș universitar cu șapte institute 
de învățămînt superior și o filială 
a Academiei R.P.R., ale căror cadre 
didactice și cercetători ilustrează cu 
rezonanțe largi știința țării, oraș in
dustrial cu o producție de însemnă
tate republicană, Clujul reprezintă 
și un mediu artistic în care sectoa
rele muzicale se integrează organic. 
Două teatre de operă — particula
ritate ce se impune parcă peste ce
lelalte — numeroase unități de în
vățămînt muzical de toate gradele, 
o filarmonică de stat grupînd două 
orchestre și un ansamblu de cameră 
reprezintă elementele de bază ale 
culturii muzicale clujene și, totodată, 
o expresie a puternicei înfloriri ar
tistice a orașului. Un public din ce 
în ce mai numeros, din ce în ce mai 
sensibil la arta de valoare comple
tează această imagine.

Învățămîntul muzical clujean ur
mărește toate treptele educației 
De aceea, problemele legate de a- 
cest sector au dobîndit o pondere 
importantă în viata culturală loca
lă. Este știut că absolvenții claselor 
de Instrumente aduc în orchestrele 
filarmonice de pe cuprinsul țării o 
bună pregătire artistică, însușită la 
conservator. Cîntăreții formați în 
clasele de canto devin soliști și co
riști ai celor două opere din Cluj 
ca și ai instituțiilor similare din res
tul tării. Mulți dintre ei au obținut 
succese internaționale de prestigiu. 
Acest sector vădește însă și unele 
carențe. Se simte și la noi insufici
enta soliștilor de anvergură. Există 
desigur așa-numita criză a tenorilor 
ca fenomen mondial, dar există și 
dificultăți ale învățămîntului nostru 
de canto, care afectează procesul de 
formare a soliștilor în timp ce în 
alte sectoare ale învățămîntului s-au 
precizat în ultimii ani metode care 
au dat rezultate, în sectorul învăță
mîntului artistic, îndeosebi în dome
niul canto-ului, continuă să fie prac
ticate metode foarte felurite, multe 
dintre ele contradictorii, 
„maestru" impune elevului 
soluții. Cele mai multe sînt 
departe de noi de a susține 
potriva celeilalte Cu toate 
trecerea ci

țării 
ma- 
care

Fiecare 
său alte 
bune — 
una îm- 
acest.ea. 

ntărețului, necritică și ne-

diferențiată, de la o manieră la alta 
de cîntat s-a dovedit că strică sau 
derutează adesea un material nativ 
bun. Rețete nu e bine să dăm. Mă 
întreb, însă : este chiar atît de greu 
ca aceste aspecte să fie, în sfîrșit, 
abordate, discutate de cei interesați 
pentru ca metodele pedagogice 
fie și ele perfecționate ?

Activitatea Conservatorului se 
glindește și în formarea cadrelor 
profesori care absolvă cursurile 
de an. Acești profesori de
reușesc să biruie greutățile începu
tului și adesea duc o muncă de pio
nierat, mai cu seamă în unele raioa-

Să

o- 
de 
an

muzică

studiu în școala medie, a celor mai 
buni dintre cei buni. O altă cauză 
este slaba legătură a conservatoare
lor cu școlile care le furnizează ab
solvenți, spre a descoperi și a pre
găti din vreme cele mai înzestrate 
elemente. Sînt elevi excepționali că
rora o asistență profesională supli
mentară, încă de pe băncile școlii 
medii, le-ar da prilejul să se perfec
ționeze, să se dezvolte.

Cele două teatre de operă din 
Cluj se impun printr-un reper
toriu din care nu lipsesc lucrările 
marilor epoci ale genului, creațiile 
contemporane, precum și genurile

directă a creșterii nivelului artistic 
al publicului, asaltat, supralicitat, 
cu tot mai perfecționate mijloace 
de cultivare a muzicii chiar în foto
liul camerei sale. Teatrele noastre 
lirice trebuie să-și ridice calita
tea apelînd la toate valorile lor: 
frumusețea cîntecului și jocului 
scenic, calitatea decorului. înnoirea 
nu pătrunde întotdeauna, deopotri
vă, în toate aceste compartimente, 
în prima versiune a spectacolului 
cu opera „Pădurea Vulturilor", de 
pildă, era supărătoare discrepanța 
dintre scenografia modernă și miș
carea scenică, pe de o parte, și dis-

TREPTE SPRE O ÎNALTĂ
CULTURĂ MUZICALĂ tării noastre, 

diverse zone 
artistică. în-

ne lipsite de cadre calificate. Biruind 
treptat mentalitatea depășită care 
consideră muzica în școală ca o ma
terie auxiliară, și care se mai mani
festă la unii directori de școli, ei sînt 
factori activi în educarea estetică a 
tineretului. Dacă trăim în epoca bi
bliotecii și discotecii personale ca 
imagine a nivelului mediu al publi
cului contemporan, atunci „dexteri
tatea muzicală" trebuie să fie în zi
lele noastre o condiție de civilizație 
și cultură. în această privință este 
necesară o activitate susținută pen
tru a crea o opinie publică în fa
voarea acordării importanței cuve
nite materiei „Muzica".

Studiul muzical trebuie să consti
tuie un singur și unitar proces, de 
la gradul mediu la cel universitar. 
Insuficientele cunoștințe acumulate 
de elev în școală amenință uneori să 
coboare și nivelul universitar al ac
tivității în conservator. Din ce cau
ză ? Calificarea profesorilor de spe
cialitate este uneori necorespunză
toare și elevul se află în situația 
de a se opri în evoluția lui la un 
stadiu de pregătire sub posibilitățile 
reale. In afară de aceasta, cadrele 
didactice nu se preocupă să cunoas
că îndeaproape toate aptitudinile e- 
levului spre a putea face o selecție 
mai bună, încă din primii ani de

Prof. Romeo GHIRCOIAȘIU

baletului și operetei eare-și găsesc 
o tradițională audiență in marele 
public. Soliști, cor, regizori, sceno
grafi etc. constituie colective 
care lucrează cu o grijă deosebită 
pentru calitate. Ei au obținut reale 
succese în ultimii ani. 
cestea se impun „Logodnă 
năstire" de 
son și Dalila" 
pera română, 
de Wagner și 
Ceaikovski la Opera maghiară.

Desigur, aceste succese nu sînt 
cucerite fără eforturi. S-ar părea că 
barometrul publicului muzical nu 
este prea liniștit în ultima vreme. 
O afluență inegală a acestui public 
la operă poate fi explicată și prin 
condițiile răspîndirii televizorului 
și magnetofonului. Dar aceleași 
condiții impun o și mai accentuată 
grijă pentru perfecționarea specta
colelor lirice, pînă Ia amănunt. Căci 
orice impuritate in realizarea spec
tacolului se reflectă in reacția pu
blicului care evită apoi chiar spec
tacole bune. Este o consecință

Dintre a- 
la mî- 

Prokofiev și „Sam- 
de Saint-Saăns la O 
„Maeștrii cîntăreți" 
„Dama de pică" de

punerea tradițională a surselor so
nore, pe de alta. Acest neajuns a 
fost înlăturat de noua versiune. Dar 
observăm și tn multe alte specta
cole lirice asemenea nepotriviri. 
Supărătoare este și înțelegerea în
gustă a înnoirii : 
întregul spectacol 
contemporană, ori 
grai ținuta fixată 
concepție într-adevăr 
insă poate găsi mijlocul potrivit de 
a pune intr-o lumină proaspătă lu
crarea „clasică", conform cerințelor 
viziunii actuale.

O sugestie pentru viitor este îm
bogățirea repertoriului în genul o- 
perei comice. De la Pergolesi pînă 
la Carl Orff, acest gen ar putea să 
contribuie la atragerea și cultivarea 
unor categorii ale publicului, prin 
lucrări de autentică valoare.

Creația muzicală originală își are. 
de asemenea, la Cluj o instituție 
menită să-i asigure superioare con
diții de dezvoltare : filiala Uniunii 
compozitorilor. Grupînd compozi
tori și muzicologi de diverse gene
rații și orientări creatoare, filiala 
prin cenaclele ei săptămînale, prin 
comisiile de îndrumare a creației, 
printr-o prezență permanentă a 
membrilor ei In viata culturală a 
realizat frumoase succese în doine-

muzicii. Turneele 
locale trebuie 
fel ca ele să

ori se montează 
într-o manieră 

se preferă inte- 
prin tradiție. O 

înnoitoare

Și 
îmbi- 

cores- 
vedere 

Insti- 
ca și

niul operei și baletului, al simfonis
mului sau muzicii de cameră. In ul
tima vreme, repertoriul muzicii li
rice, simfonice și de cameră s-a îm
bogățit cu lucrări de T. Jarda (ope
ra „Pădurea Vulturilor"), Liviu Co
mes (baletul „Poemul Eliberării"). 
Erwin Junger (baletul „Intîlnire în 
beznă"), W. Demian (opera „Cap
cana"), Cornel Țăranu (lucrarea 
simfonică „Stejarul lui Horia"), S. 
Toduță (madrigale pe versuri de 
poeți români), Max Eisicovici, Va- 
sile Herman etc. Sînt sectoare de 
creație care suferă însă din cauză 
că nu-și află multă vreme accesul 
la public. De ce se întimplă astfel ? 
In viata muzicală a Clujului se re
simte lipsa unor formații specializa
te : un cor profesionist Ia Cluj, care 
să prezinte creațiile â capella sav 
coral-simfonice, ca și un ansamblu 
de muzică ușoară sau de jazz de 
nivel contemporan

Pe harta muzicală a 
în stadiul actual, avem 
și nivele de cultură
drumarea vieții muzicale trebuie să 
tină seama de această diversitate 
pentru a putea contribui peste tot 
la propășirea armonioasă a tuturor 
sectoarelor 
manifestările 
nate în așa
pundă din toate punctele de 
cerințelor educației estetice, 
tuțiile muzicale clujene, 
O.S.T.A., ar trebui să aibă în vede
re într-o mai mare măsură geogra
fia nivelelor de cultură, să alcăt 
iască cu mai multă exigentă pri 
gramele turneelor artistice pentrii 
că este nefiresc ca 
e Clujul să fie promovate for
mații de calitate 
nivelul artistic la care cetățenii lui 
aspiră. (Mă refer la lipsa de exi
gentă cu care sînt programate for
mații de muzică ușoară improvizate, 
la turneele unor ansambluri folclo
rice mai puțin reprezentative). Viața 
muzicală din întreaga țară a devenit 
atît de bogată, manifestările ei atît 
de multiple, încît se resimte nevoia 
unei coordonări pe plan mai larg a 
turneelor.

Iată cîteva probleme puse de evo
luția culturii muzicale la Cluj, ca 
și — poate — în alte centre cultu
rale ale tării. Ele n-ar exista dacă 
realitatea noastră n-ar cunoaște o 
atare multiplicitate de manifestări, 
o atît de rapidă creștere și perspec
tive atît de ample.

Intr-un oraș cum

mai slabă decît
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DEZBATEREA PROIECTULUI Plecarea delegației parlamentare franceze
DE CONSTITUȚIE
Ședința plenară a Comitetului
Uniunii Ziariștilor

avut loc plenara Co-Miercuri a 
mitetului Uniunii Ziariștilor, con
sacrată dezbaterii proiectului de 
Constituție a Republicii Socialiste 
România. Lucrările ședinței au fost 
conduse de tovarășul Nestor Ignat, 
v eședintele Uniunii Ziariștilor din 

P. Română.
Exprimîndu-și adeziunea depli

nă față de prevederile proiectului 
de Constituție, participanții la dez
bateri au subliniat că proiectul noii 
legi fundamentale a țării constituie 
un strălucit tablou al cuceririlor și 
aspirațiilor poporului, al libertăți
lor, drepturilor și îndatoririlor sale 
fundamentale, nivelului înalt de 
dezvoltare a economiei naționale, a 
vieții social-politice a țării pe dru
mul luminos al socialismului.

Scoțînd în evidență prevederea 
potrivit căreia Partidul Comunist 
Român este forța politică conducă
toare a întregii societăți, vorbitorii 
iu arătat că aceasta exprimă dra- 

>stea și recunoștința poporului 
de partid, încrederea lui ne

strămutată în politica partidului.
Referitor la prevederile ce ga-

ÎN EDITURA POLITICĂ 
a apărut

K. MARX — F. ENGELS 
OPERE, VOL. 21
752 pag. K lei

Marele dig înaintează
O garnitură lungă de vagoane, 

aproximativ cit distanța dintre 
orașele Constanța și Ploiești, ar 
fi necesară pentru încărcarea 
cantității de piatră și a blocuri
lor din beton folosite pînă acum 
la construirea marelui dig de a- 
părare a noului bazin portuar 
Constanța.

Sub șfichiul gerului sau al ra
zelor soarelui de vară, excava
toarele, autobasculantele, buldo
zerele n-au contenit lucrul în 
port. Astfel, angajamentul luat în 
cinstea Congresului partidului 
privind construirea digului pe o 
lungime de 300 metri și termina
rea finisărilor acestuia pe 122 
metri, a fost depășit. Acum, ca
pătul digului se profilează în 
larg la o depărtare de 325 metri.

De pe șantierul portului se a- 
nunță că în următoarele zile lu
crările se vor intensifica, datori
tă deschiderii unor noi fronturi 
la cariera Ovidiu, grăbirii trans
porturilor prin darea în curînd în 
folosință a marelui pasaj de pes
te liniile stației C.F.R.-Palas, pre
cum și montării unei uriașe ma
carale pod-pivotantă, aflată în 
probe. 

(Agerpres)

rantează libertatea cuvîntului, a 
presei, a întrunirilor, a mitingurilor 
și demonstrațiilor, expresie a 
profundului democratism al orîn- 
duirii noastre, vorbitorii au subli
niat marea răspundere socială ce 
decurge de aici pentru toți sluji
torii presei. Ei și-au luat angaja
mentul ca întreaga activitate a 
presei, a tuturor ziariștilor, să fie 
închinate intereselor fundamentale 
ale patriei și poporului, slujirii 
neabătute a politicii partidului.

Participanții la plenară au adop
tat o telegramă adresată Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescq, în care, printre altele, 
se spune : „Ne exprimăm hotărfrea 
de a ne consacra forțele și capaci
tatea de muncă, întreaga noastră pa
siune de gazetari comuniști, luptei 
poporului român pentru dezvol
tarea multilaterală a României so
cialiste, pentru înfăptuirea obiecti
velor ce vor fi stabilite de cel de-al 
IV-lea Congres al partidului".

(Agerpres)

Delegați din Albania, Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia și Turcia, care 
participă la consfătuirea 
București privind reluarea 
tății Uniunii interbalcanice 
tematiciesilor, au fost 
miercuri la amiază de acad. Gh. 
Mihoc, rectorul Universității din 
București.

de la 
activi- 
a ma- 
primiți

(Agerpres)

BOX a finale- 
republicane, 

în „potcoava"

DE FOTBAL DINAMO
I, campioană a țării, va

ECHIPA 
BUCUREȘTI, 
juca în primul tur al noii ediții a 
„Cupei campionilor europeni" cu 
formația daneză S. K. Odense 
1909. In „Cupa cupelor", cîștigă- 
toarea „Cupei R.P.R.* urmează să 
întîlnească echipa austriacă „Wie
ner Neustadt". Stabilirea meciuri
lor primului tur ale celor două 
competiții internaționale s-a făcut, 
prin tragere la sorți, miercuri la 
Geneva.

★
CAMPIONATELE UNIVERSITARE 

la jocuri sportive au continuat ieri 
pe diferite baze sportive bucu- 
reștene. Iată cîteva dintre re
zultatele mai importante : vo
lei Petroșeni — Timișoara (m) 
3—0, București — Iași (m) 3—1,
Iași — Galați (f) 3—2, București — 
Craiova (f) 3—0 ; handbal Petro
șeni — Iași (m) 10—8, Timișoara— 
Cluj (m) 14—13, București — Cluj 
(f) 15—9.

Pe terenul Politehnica sînt pro- 

în cursul dimineții de miercuri, 
delegația parlamentară franceză 
condusă de Maurice Schumann, 
președintele Comisiei de afaceri 
externe a Adunării Naționale Fran
ceze, a făcut o vizită prin Bucu
rești. La prînz, Comitetul de con
ducere al Grupului parlamentar 
pentru relațiile de prietenie 
România-Franța a oferit un dejun 
în cinstea oaspeților.

în aceeași zi, delegația parla-

Convorbire cu conducătorul delegației
înaintea plecării din România, președintele Comisiei de afaceri ex

terne a Adunării Naționale Franceze, dl. Maurice Schumann, a avut o 
convorbire cu MIRCEA MOARCĂȘ, 
presă „Agerpres".

Răspunzînd la o întrebare privind 
dezvoltarea legăturilor bilaterale 
dintre Franța și România, oaspete
le a declarat:

Trebuie distinse trei domenii: 
schimburile comerciale, schimbu
rile culturale și relațiile politice 
propriu-zise. Pe plan comercial dez
voltarea este satisfăcătoare. Pe plan 
cultural noi dorim ca numărul căr
ților și al bursierilor prevăzut în 
acordul semnat anul trecut să poa
tă fi atins cît mai repede. Am gă
sit, cred, o dorință similară și la 
dv. în domeniul politic cred că de
clarația română din aprilie 1964 a 
creat condițiile unor largi schim
buri de vederi între cele două țări 
ale noastre pe problemele comune 
ale întregii Europe : securitatea, in
dependența, pacea.

La o întrebare referitoare la fac
torii care stau la baza actualei 
politici externe a Franței, dl. Mau
rice Schumann a răspuns printre 
altele :

Noi trebuie să stabilim și 
să întărim legăturile cu prie
tenii noștri tradiționali, în spe
cial cu cei care trăiesc în par
tea de răsărit a continentului. Trei 
reguli ne conduc în această acțiu
ne : respectul mutual al regimuri
lor noastre din interior și al drfe- 

gramate astazi de la ora 15,15 
semifinalele la fotbal : București— 
Galați și Petroșeni — Craiova.

★
PRIMA GALA DE 

lor campionatelor 
desfășurată aseară 
stadionului Republicii, s-a bucu
rat de prezența a circa 8 000 de 
spectatori. Una din cele mai clare 
victorii a fost obținută de Ion Dinu 
(Steaua), campionul categoriei
„ușoară”, în fața experimentatului 
Iosif Mihalic (Dinamo). De remar
cat că dinamovistul a fost de 
două ori trimis la podea, în prima 
și în ultima repriză. In rîndul sur
prizelor se înscrie victoria prin 
k.o. a tînărului A. Simion (Musce
lul) asupra lui A. Iliescu (Farul), 
considerat, prin rezultatele din 
zonă (cînd i-a eliminat pe Buzu- 
liuc și Crudu), principal favorit al 
categoriei „pană".

Pe același ring astă seară (ora 
19,30), vor avea loc noi meciuri, 
dintre care menționăm : Ciucă — 
Gruiescu, Covaliov—Puiu, Gîju— 
Răgălie, Monea—Trandafir. 

mentară franceză a părăsit Capi
tala. La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți Teodor 
Marinescu, președintele Comisiei 
de politică externă a M.A.N., Pom- 
piliu Macovei, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, deputați ai 
Marii Adunări Naționale. Au fost 
de față Jean Louis Pons, ambasa
dorul Franței în R. P. Română, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

redactor-șef la Agenția română de

rentelor ce le separă ; respectul 
mutual al sistemelor de prietenii 
sau de alianțe în care am crezut 
necesar să intrăm în mod liber, în 
fine, și, mai ales, respectul propriei 
noastre independențe, ceea ce ne 
face să ne apreciem mai bine unii 
pe alții, să apreciem eforturile de
puse de alții, pentru a le afirma pe 
ale noastre.

întrevederile pe care le-am avut 
la Consiliul de Miniștri și la Mi
nisterul Afacerilor Externe întăresc 
în noi încrederea că pozițiile Fran
ței și României se apropie în multe 
probleme. Aceasta este, în definitiv, 
marea învățătură a călătoriei noas
tre. Noi credem că ceea ce ne des
parte este mai puțin puternic decît 
ceea ce ne unește.

Primirea ce ne-a fost făcută de 
guvern, de autorități, de popor, a 
depășit așteptările noastre.

în încheierea acestei’ convorbiri 
— a subliniat dl. Maurice Schu
mann — trebuie să vă spun că 
păstrez o profundă impresie despre 
întîlnirea pe care am avut-o cu 
președintele Consiliului de Miniștri 
al României, dl. Maurer, om de stat, 
cu o puternică personalitate.

Părăsesc România cu cele mai 
frumoase amintiri și transmit, prin 
dv., poporului român cele mai bune 
urări.

, doi 
pionateior —

veteranii" cam- 
„cocoșii" Mîndreanu 
și Puiu

Foto : R. Costln

Cale ferată pe litoral
In R.P.D. Coreeană a fost dată 

în exploatare calea ferată care 
leagă orașele Chungjin și Rajin, 
porturi pe litoralul de nord-est 
al țării. Această cale ferată, lun
gă de 80 km, reduce timpul ne
cesar pentru transportarea măr
furilor între cele două orașe cu 
opt ore față de vechea rută. O 
dată cu intrarea în exploatare a 
noii linii de cale ferată va crește 
traficul de minereuri și de pro
duse ale industriei piscicole din 
nordul R.P.D. Coreene spre cen
trul țării.

Wool aeroport 

din Ljubljana
La Brnika, în apropierea ca

pitalei slovene Ljubljana, a fost 
construit un aeroport modern. 
Cu o pistă lungă de 2 700 de me
tri și lată de 45 de metri, aero
portul poate primi avioane de 
peste 110 tone. Sistemul Calvert 
pentru iluminarea pistei în 
timpul aterizărilor de noapte și 
alte instalații luminoase, insta
lații de radio și comunicații, sis
temul pentru aterizare instru
mentală (I.L.S.), detectorii de 
înălțime și alte aparate pentru 
telecomunicații aeronautice și 
controlul și dirijarea traficului 
aerian asigură o bună securitate 
a manevrelor avioanelor în zona 
aeroportului. Aterizarea și deco
larea aeronavelor se pot face 
atît ziua, cît și noaptea, chiar în 
condiții meteorologice grele. 
Clădirea aeroportului dispune de 
amenajările necesare pentru de
servirea traficului public, pre
cum și 'pentru personalul navi
gant, și de un hotel confortabil 
cu 40 de locuri.

Depozit frigorific
In apropierea Budapestei a 

fost construit un mare depozit 
frigorific avînd înălțimea unui 
bloc cu cinci etaje. Procesul de 
muncă este complet mecanizat 
și automatizat. Alimentele sînt 
transportate printr-un sistem de 
conveiere cu o lungime de 7 kilo
metri. Fiecare încăpere este pre
văzută cu instalații de televiziu
ne industrială. Dispecerul poate 
urmări prin televizor, de la ta
bloul de comandă, fiecare din a- 
ceste încăperi. Mașini de calcul 
stabilesc în orice moment încăr
cătura încăperilor și spațiul folo
sibil pentru noi depozitări.

La 550 de ani 

de la înființare
Facultatea de medicină, una 

dintre cele mai vechi facultăți

ale Universității „Karl Marx" 
din Leipzig (R.D.G.), sărbăto
rește anul acesta 550 de ani. Ea 
s-a dezvoltat în mod deosebit 
după anul 1945, cînd au luat 
ființă o serie de noi institute, iar 
altele au fost extinse. Printre a- 
cestea se numără Institutul de 
anatomie, clinica de stomatologie 
și oftalmologie, Institutul de me
dicină legală, precum și Institutul 
de chimie fiziologică. In prezent, 
Facultatea de medicină din Leip
zig este frecventată de peste 
3 500 studenți.

Crește 

numărul specialiștilor 

in zootehnie
In R. P. Mongolă sînt folosite 

pe scară tot mai largă în crește
rea animalelor cele mai noi rea
lizări ale medicinii veterinare și 
biochimiei. Pentru această ra
mură a economiei naționale 
sînt pregătiți în prezent sute 
de specialiști. In ultimii ani 
au început să lucreze în gospo
dăriile agricole de stat și coope
rativele agricole 4 300 medici ve
terinari și zootehnicieni. Totoda

tă, a fost creat un institut de 
cercetări pentru creșterea ani
malelor. Crescătorii de animale 
din R. P. Mongolă obțin noi suc
cese în creșterea șeptelului. Lu
crătorii din gospodăriile agricole 
de stat și de la stațiunile zooteh
nice și-au propus să crească anul 
acesta 8 milioane capete de tine
ret bovin și ovin.

Mecanizarea 

construcțiilor
întreprinderile de construcții 

din R. P. Albania au îndepliriit 
înainte de termen sarcinile celui 
de-al treilea plan cincinal 
(1961—1965) privind mecanizarea 
lucrărilor în acest sector. In pre
zent sînt mecanizate 85—90 la 
sută din lucrările de ridicare și 
terasare. Pe lingă șantierele ma
rilor obiective industriale se 
construiesc fabrici de beton, sec
ții care produc elemente prefa
bricate, ceea ce permite accele
rarea lucrărilor. In cadrul celui 
de-al treilea cincinal, uzinele din 
țară au început să producă ma
șini de construcție, cum sînt: 
transportoare, macarale, poduri 
rulante etc.

Trec clipele, 
orele-n goană 
si... combinele stau »

(Urmare din pag. I-a)

Cu puține excepții, grîul a devenit 
bun de recoltat în întreaga regiune. 
Timpul nu așteaptă. Fiecare zi, fiecare 
oră de întîrziere poate aduce pa
gube însemnate. Consiliile agricole 
regional și raionale, sprijinite de or
ganele de partid, cunoscînd concret, 
la fața locului, situația din fiecare 
unitate trebuie să ia măsuri op'erafive 
pentru impulsionarea recoltării ce
realelor păioase.

Aceleași condiții 
ritmuri inegale

(Urmare din pag. I-a)

într-o comună vecină, la Călieni, 
unde timpul era puțin prielnic pen
tru recoltatul cu combinele, au con
tinuat secerișul manual aproape 300 
de țărani cooperatori. La ora 10,30, 

brigada din satul Hanul Conache 
cooperativei agricole de producție 

rundeni trei combine stăteau în mar
ginea lanului. Tov. Marinică Gorciu, 
șeful brigăzii de tractoare, împreună 
cu oamenii care deserveau combine
le, se odihneau la umbra unui stog de 
paie. „Nu merge — motivează el. Spi
cul este ud". Intervine specialistul 
care ne-a însoțit în raidul nostru. Pri
vește lanul de grîu, freacă în palmă 
spicele. Boabele se desprind ușor. „Să 
încercăm cu o combină, intervine și 
tov. Costache Boțea, secretar al co
mitetului raional de partid Galați. 
Combina intră în lan, iar recoltatul 
merge normal. „Am pierdut de poma
nă o oră" — recunoaște tov. Gorciu, 
după ce toate combinele au începui 
să lucreze. Dar de ce a trebuit să aș- 
t le cînd controlul lanului trebuie 
făcut permanent? în aceste zile cînd 
grînele s-au copt nu poate fi admisă 
nici o întîrziere, oricît de mică, pen
tru ca recoltatul să se poată face în- 
tr-un timp cît mai scurt.

în unele unități nu au fost asigu 
rate toate condițiile pentru intensi
ficarea secerișului. In cooperativele 
agricole din comunele Vultur, Șuraia, 
și altele din raionul Focșani o 
parte din combine stau la sediul bri
găzilor. încă n-au fost tăiate peste tot 
drumurile pentru accesul combinele' 
în lanuri. Cu asentimentul tovarășilor 
de la consiliul agricol raional, în 
ciuda probelor evidente, inginerii 
Paul Simulescu de la cooperativa a- 
gricolă Șuraia și Ion Alexandru de 
la cooperativa agricolă Bilieni afirmă 
că vor începe recoltatul din plin 
abia peste 2 zile. După cum se vede 
unii pierd nu numai orele, dar chiar 
și zilele.

Intr-adevăr, roadele acestor măsuri 
se văd la tot pasul. în cooperativele 
agricole de producție Stîlpu, Bră- 
deanu, Caragiale, Maxenu, Smeeni 
combinele lucrau din plin. Pe tarlale 
unde grîul era căzut înaintau echipe
le de cosași. Primele zile de lucru .au 
scos la Iveală și unele defecțiuni le
gate mai ales de recoltarea manuală 
a griului căzut. Pregătirile făcute în 
această privință, ca și măsurile o- 
perative care trebuiau luate, nu sînt 
corespunzătoare.

Cooperativa agricolă din Lipia are 
o Însemnată suprafață de teren pe 
care griul este căzut. Cu toate a- 
cestea, aci lucrau numai trei cosași. 
De la șeful de echipă am aflat că 
tocmai acum cînd este zorul mai 
mare oamenii din echipă au fost 
luați la alte lucrări. Cei care tre
buiau să lucreze la secerat au fost 
luați ca ajutori de conductori de 
atelaje. Cum este posibil ca acum, 
cînd griul s-a pîrguit și se poate 
scutura, cosașii să fie trimiși la alte 
lucrări? Cu mult mai multă răspun
dere trebuie organizată munca la 
recoltare. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit la această unitate se adaugă 
și lipsa de prevedere. Consiliul de 
conducere nu s-a îngrijit de asigu
rarea uneltelor necesare. Lipsesc 
20-30 de coase, cozi pentru coase, 
seceri etc. Lipsa acestor unelte a 
putut fi constatată și la cooperati
vele agricole din Costești și Cărpi- 
niștea. Asemenea situații arată că 
pregătirile în vederea acestei im
portante campanii s-au făcut super
ficial, nu s-au luat în considerare 
toate aspectele care ar putea inter
veni.

Diferențe asemănătoare există și 
între alte raioane. Ele sînt o ur
mare directă a felului cum orga
nele de partid și de stat, consiliile 
agricole și conducerile unităților 
agricole socialiste se ocupă de uti
lizarea tractoarelor; a combinelor 
și a celorlalte mijloace de recol
tare, de folosirea timpului bun de 
lucru în cîmp. Se impune ca în 
fiecare unitate să se acorde ma
ximum de atenție organizării te
meinice a lucrărilor, folosirii fie
cărei ore cînd timpul e prielnic 
recoltării ; alături de combine, pe 
suprafețele unde grîul este cul
cat, să se utilizeze în mai mare 
măsură mijloacele simple de re
coltare.

O latură de cea mai mare im
portanță a activității în campania 
de recoltare este fără îndoială 
transportul operativ și depozitarea 
în cele mai bune condiții a întregii 
recolte în vederea evitării oricărei 
pierderi.

Conducerile bazelor de recepție 
au luat din vreme măsuri pentru 
asigurarea spațiului de depozitare. 
La Călărași, conducerea bazei a 
tras învățăminte din lipsurile avu
te anul trecut, cînd a fost criticată 

.pentru faptul că un număr mare 
de camioane încărcate cu cereale 
așteptau ore întregi la recepție și 
la cîntar. S-au pregătit magaziile, 
au fost puse în funcțiune toate 
cele trei cîntare și s-au amenajat 
bunchere de descărcare. Aici tre
buie însă urgentate lucrările de 
amenajare a platformelor, întrucît 
zilnic sosesc cantități tot mai mari 
de grîu de la unitățile agricole.

Timpul prielnic pentru recolta
tul cerealelor trebuie folosit din 
plin; orice zi pierdută zadarnic 
poate duce la pierderi însemnate. 
Este necesar ca acest lucru să-l 
albă în vedere toți cei ce lucrează 
pe ogoare.

Unde sînt cosașii ?
(Urmare din pag. I-a)

Culori și contraste între
(Urmare din pag. I-a)

Se adună cu miile și 
în alte capitale. Sînt triști, 
flămînzi, palizi. Dar i-am 
văzut și furioși, busculînd 
cu umerii porțile consulatu
lui de la'Paris, încercînd să 
se întoarcă în țara care i-a 
dezmoștenit.

Și acum un alt contrast: 
între existența acestor oa
meni — muncitori, pescari, 
agricultori sau mici podgo
reni — și freneticul festi
val turistic ce i se supra
pune și care face din Por
tugalia ultimului deceniu 
un mare bulevard interna
țional.

Cei peste 500 000 de tu
riști, care inundă anual Cos
ta da Sol și marile orașe, 
cu mașinile și autobuzele 
lor, au schimbat fața de zi 
și de noapte a acestei țări 
mici, silind-o să îmbrace în 
grabă, peste haina diurnă, 
o toaletă de bal cu foarte 
multe franjuri lusitane. Au
tostrăzi și mari hoteluri de 
lux, magazine ca pe 
Champs Elysăes și baruri 
cu pro’grame folclorice, 
„corride”, „fados" și „sere
nade" sînt oferite pretutin
deni turiștilor amatori de o 
„vacanță ieftină, colorată, 
portugheză".

Cabo da Roca 
pintenul Europei 
în Atlantic

Am pornit spre ocean, 
îndreptîndu-ne inițial spre 
Munții Sintra, sălaș al vechii 
glorii regale portugheze, 
domeniu al palatelor și cas
telelor suspendate pe culmi 
de piatră. Primul popas la 
Queluz, reședință regală 
din secolul XVIII, calchiind 
pînă la detaliu Trianonul și 
parcurile din jur.

Rafinamentul și eleganța 
franceză și-au dat aici în- 
tîlnire cu frenezia decora

tivă lusitană, care se luptă 
să emancipeze un stil. Re
zultă un rococo portughez 
de mare farmec, diferit de 
cel francez prin bogăția de 
culoare și prin curbura ex
cesivă a mobilelor, care 
devin somptuoase. Lemnul 
exotic — trandafir, ama- 
rand, lămîi, abanos — îm
bracă dușumelele șl pla
chează în furnir multicolor 
mobilele, cu motive geo
metrice sau florale. Inferi
oarele n-au totuși solemni
tatea imperială a sălilor din 
palatul Sintra, unde fotul — 
de la arhitectură pînă la 
amănunt — copleșește.

Șoseaua spre Sintra te 
duce prinfr-o salbă de sta
țiuni turistice, risipite între 
dumbrăvi de pini, vii și li
vezi de portocali. La răspîn- 
tii, camioane și căruțe cu 
fructe, roșii și parfumate, 
scoase la vînzare de micii 
producători, fac aerul să ia 
foc. Sînt fot atît de multe, 
ca și movilele de pepeni 
de la noi. în livezi, fete 
zveife și arse de soare poar
tă coșuri de portocale pe 
cap, cu un gest care amin
tește de olfencele noastre.

Sintra își justifică numele 
de grădină, iar castelul 
maur care domină muntele 
pare să pună cota supremă 
a țării. De sus, de lingă zi
durile negre, granitice, înăl
țate pe vremea Cidului, ză
rile Portugaliei se deschid 
vast, înfr-o horă de curcu
bee șl cozi de păun. Cerul 
n-are adîncime, briza ocea
nului pasfelează asprimea 
reliefului ; înconjuri țara cu 
ochiul, ispitit fiind s-o fe
rești de incendiul soarelui, 
acoperind-o cu o frunză de 
portocal.

Spre vest, în zare, cel 
mai ascuțit pinten al Euro
pei, înfipt în ocean, Cabo 
da Roca... Dar mai întîi, 
Estorilul, plaja miliardari
lor, singura și ultima rezer
vație a regilor, prinților 
și prinjișorilor detronați din 

aceeași băfrînă Europă. 
Alături de raritățile de la 
Jardim Bofânico, alături de 
peștii rari din acvariul Vas
co da Gama, alături de fau
na exotică din grădina zoo
logică, ghidul îți prezintă 
cu lux de amănunte aceas
tă lume care și-a găsit un 
tihnit și ultim refugiu aici. 
Vilele, hotelurile particu
lare, cele cîteva palate au 
regimul rezervațiilor, deși 
pensionarii lor au adoptat 
de mult și cu mîhnire stilul 
civil. Melancolia se proiec
tează spre ocean, iar exce
sul de temperament — în 
limita rezervelor — la Ca
zino.

...Stăm pe ultima palmă 
de pămînt a Europei, la 
Cabo da Roca. Portugalia 
iese din miniatură, lăsîn- 
du-se îmbrățișată de ocean. 
Cerul și-a redobîndit adîn- 
cimea, boltindu-se deasu
pra continentului, recăpă- 
tînd, ca și oceanul, dimen
siunea cosmică. E ora Lu
ceafărului. îți sună în ure
che muzica lui Eminescu și 
ești fericit s-o poți mur
mura, în limba lui Camoes, 
aici, pe țărmul Atlanticu
lui :

Partiu Hyperion. Cres- 
ciam

No cău as suas asas;
Milânios se desenrola- 

vam 
Em răpidos instantes.

Creangă 
povestind 
în portugheză

Nu putem încheia fără a 
nota cu bucurie ecoul lite
raturii noastre pe acest țărm 
îndepărtat, interesul pe care 
lumea intelectuală portu
gheză îl poartă României 
de azi și poporului ei. Mij
loace puține, dar inițiative 
perseverente și nobile, por
nite din cercurile universi-

munți și
tare și scriitoricești, au fă
cut ca unele dintre capodo
perele literaturii noastre să 
îmbrace straiul lusitan. 
Creangă („Racordațoes de 
infância”) povestește cu a- 
celași duh humuleștean co
piilor portughezi, Eminescu 
— editat înfr-un prestigios 
volum cu prilejul centena
rului — cîntă pe fulgere și 
talazuri în aceeași limbă la
tină de lîngă Atlantic. Ca
ragiale a primit o furtună 
de aplauze cu a sa 
„Scrisoare pierdută". Am 
găsit în biblioteca oră
șenească din Lisabona un 
Rebreanu („A foresta dos 
enforțados"), un Cezar Pe
trescu („A simfonia fantas
tica”), un Panait Istrati („Os 
cardos do Baragan”), am 
aflat că se pregătește un 
Sadoveanu — „Hanul An- 
cuței".

Inițiativa aceasta edito
rială, cu momente presăra
te pe două decenii, fine de 
nucleul de romaniști al U- 
niversităfii din Lisabona, 
unde există o conferință de 
limba română condusă de un 
distins savant filolog, bun 
cunoscător al limbii și litera
turii noastre. Este omul care 
l-a împrietenit pe marele 
poet Carlos Queiroz cu li
rica lui Eminescu, făcîndu-l 
să îndrăgească limba ro
mână astfel încît să trans
pună singur în portugheză 
„Scrisorile", „Glosa”, „Lu
ceafărul". Ultimul volum de 
versuri ale lui Carlos Quei
roz, decedat acum cîfiva 
ani, poartă un motto din 
Eminescu. (Pe cînd un Car
los Queiros și un Camoes 
în românește?).

...Zburăm deasupra Ta- 
gului, urmărindu-l spre 
munți, pînă înfr-un masiv 
neguros, unde rîul se pier
de, intrînd în sierrele Spa
niei, spre Toledo. în dreap
ta, același lac de aramă 
coclită. întins ca o frunză 
exotică palmată între munții 
pustii.

Au rămas în urmă micile

ocean
ogoare secerate, cu girezile 
de snopi puse pe hat, ca 
în pînzele lui Salgado sau 
Carlos Reis... Sierra Esfrela 
sînt munți împăduriți cu 
pini. îmi amintesc munfen- 
cele de pe Avenida de Li- 
beriade oferind turiștilor 
ștergare cu motive de Vran- 
cea și Neamț. îmi amin
tesc...

Apoi, iarăși cline domoa- 
le, goale, de aramă topită. 
Un alt lac verde înviorea
ză culoarea. Apoi o altă ba
rieră muntoasă, umbrită de 
păduri. Sînt scuturile pe 
care portughezii le-au îm
pins către cotropitorii spa
nioli, și pe care le țin încă 
și azi ridicate spre Eu
ropa.

Ne îndreptăm spre nord, 
spre golful Biscaia. Undeva, 
jos, într-o clină a muntelui, 
se află și Monsant, cătunul 
pierdut între livezi de măs
lini, unde aș fi vrut să 
merg pentru a cunoaște mai 
îndeaproape chipul omului 
pe care l-am îndrăgit. 
Drumuri bolovănoase sau 
șosele trag linii de cretă în 
peisajul ocru sau arămiu. 
Biserici modeste, de sat, 
înțeapă cu furia zeniful. A- 
poi, o altă zonă goală, 
stropită cu tușul metalic al 
chiparoșilor...

Ultimul scut muntos por
tughez ! Infrăm în Spania. 
A rămas în urmă oceanul. 
Munții Guadanama sînf ta
tuați cu dungi de zăpadă 
și fumegă. Tn fund, Pirineii 
își ridică spinările negre 
pînă la cer. Mica Porfuga- 
lie a rămas jos, departe, un 
fruct parfumat, rostogolit 
de pe o creangă de piatră, 
pînă la ocean. ;,Ce are 
oare această țară, cu obraz 
surîzăfor și tandru și cu 
adîncul frămîntat și tra
gic?".

Golful Biscaia și-a des
chis grandios elipsa și mi sa 
pare un golf al soarelui.
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noi aspecte
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BLOCATĂ

Franța nu va mai participa „pentru moment" la Euratom si C.E.C.O.
A

Situație confuză In Yemen
Q! Cauza demisiei lui Noaman
H Eșecul „tratativelor de conciliere**

PARIS

Franța a făcut cunoscut că, „pentru moment", nu va mai 
participa la reuniunile altoi1 două organisme ale „celor șase“ : 
Euratomul și Comunitatea europeană a cărbunelui și oțelului. 
Aceasta înseamnă, de fapt, blocarea activității tuturor celor 
trei organisme vest-europene.

BRUXELLES

Cei cinci reprezentanți perma
nent ai țărilor membre ale Pieței 
comune au hotărît marți după- 
amiază sâ amine ședința de 
miercuri, întrucît reprezentantul 
Franței, ambasadorul Boegner, se 
află la Paris pentru noi instruc
țiuni. în absența reprezentantului 
Franței, ceilalți cinci ambasadori

BONN

vor studia „mijloacele de rezolva
re" a crizei.

Comisia executivă a Pieței co
mune urma să se întrunească 
miercuri, în secret, pentru a în
cerca din nou să elaboreze 
propuneri menite să pună ca
păt crizei în problemele agri
cole și boicotării de către Fran
ța a lucrărilor unor organisme.

Agenția A.N.S.A. relatează că în 
cadrul convorbirilor dintre pre
ședintele R. F. Germane, Lubke, 
și președintele Italiei, Saragat, 
interlocutorii au fost de acord 
asupra necesității efectuării unei

analize „atente și ponderate" a si
tuației Europei occidentale în 
urma eșecului de la Bruxelles, 
„pentru a se găsi treptat soluții 
corespunzătoare problemelor care 
s-au ridicat".

Vezi pămint, căpitane ?

...astfel exprimă caricaturistul de 
la ziarul vest-german „DIE WELT" 
îndoielile din Occident cu privire 

la viitorul Pieței comune

După conferința șefilor de triburi 
din Yemen, care a avut loc în luna 
mai la Khamer, se părea că dificila 
problemă yemenită a intrat într-un 
stadiu nou ; șansele găsirii unei so
luții pentru încetarea luptelor ți 
înfăptuirea reconcilierii naționale 
crescuseră simțitor. Totuși, eveni
mentele petrecute ulterior au ve
nit să arate că Yemenul este încă 
departe de a-și regăsi liniștea. în
tre republicani și regaliști s-au 
semnalat noi lupte, pregătirile în 
vederea unor tratative între princi
palele forțe politice din țară n-au 
dat nici un rezultat; la Sanaa a iz
bucnit o nouă criză politică. Chiar 
în prima zi a acestei luni, premie
rul Ahmed Mohammed Noaman, 
care formase guvernul în aprilie 
a.c., a anunțat că va demisiona. 
Cauza demisiei o constituie — po
trivit părerii unor observatori — 
dezacordul dintre premier și pre
ședintele Sallal într-o serie de pro
bleme importante. „Această demi
sie — arată France Presse — a de
venit efectivă de la 28 iunie... Ea 
riscă să aibă consecințe grave asu
pra tentativei de reglementare a 
problemei yemenife".

Criza de guvern a ascuțit disen
siunile interne, menfinînd o atmo
sferă de tensiune și nesiguranță. Ea 
a avut de asemenea implicații și

pe plan extern. în ultima lună, 
o serie de țări arabe ca Algeria, 
Kuweitul, Iordania au încercat să 
medieze în conflictul yemenif, pro- 
punînd diferite soluții pentru rea
lizarea reconcilierii naționale. Or, 
o criză de guvern la Sanaa creează 
serioase piedici mediatorilor și 
complică mult problema yemenită. 
lată de ce chiar din primul moment 
al demisiei lui Noaman numeroase 
personalități politice din Yemen au 
dezaprobat hotărî,-ea sa și au în
cercat să-l convingă să revină. In 
zadar însă.

în aceste condiții, președintele 
Sallal a încercat să pună capăt cri
zei politice. Cu prilejul reuniunii 
din 5 iunie a Consiliului Superior 
al Apărării el a cerut ofițerilor să 
sprijine principiile revoluției din 
septembrie 1963 și, în conformitate 
cu acestea, să acționeze în vederea 
realizării unității naționale și pen
tru crearea unei armate naționale 
bine organizate.

Marți, s-a anunțat formarea unui 
nou guvern condus de Sallal și 
compus din 13 militari și 2 civili. 
Știrea n-a fost confirmată însă, ceea 
ce lasă să se înțeleagă că situația 
politică la Sanaa este confuză.

Nicolae N. LUPII

ROMA „O zi neagră' 
a coaliției guvernamentale

ROMA 7 (Agerpres). — într-o singură zi guvernul italia^ 
fost pus de două ori în minoritate în Parlament în ” 
divizării coaliției de centru-stînga. iW*

o?

MARTI NOAPTEA PE FLUVIUL SAIGON

Astfel, în cursul dezbaterii în 
Camera deputaților a problemei 
creării organelor locale de dezvol
tare a agriculturii în Sicilia, so
cialiștii împreună cu deputății 
partidelor de opoziție au votat îm
potriva proiectului de lege propus 
de democrat-creștini. în -Senat, la 
votarea unui articol al proiectu
lui de lege privind situația pen
sionarilor, o parte însemnată a

senatorilor socialiști s-au pro
nunțat în favoarea unui amenda
ment propus de comuniști și de 
senatorii din partea Partidului so
cialist italian al unității proletare, 
în timp ce democrat-creștinii au 
votat contra. în legătură cu cele 
două voturi presa italiană vorbește 
despre „O ZI NEAGRĂ" a coali
ției guvernamentale de centru- 
stînga.

In paginile presei internaționale
f

Criza deschisă in Piața comună 
după recentele negocieri eșuate la 
Bruxelles continuă să fie comen
tată pe larg în presa internațio
nală.

FRANCE PRESSE: Oprirea ma
șinii

Comenfînd rechemarea la Paris de 
către guvernul francez a reprezentan
tului permanent al Franței pe lîngă 
Piața comună, Jean Marc Boegner, 
agenția franceză scrie :

Rechemarea la Paris a lui Boegner 
blochează, de fapt, funcționarea Pie
ței comune și pune în lumină gravi
tatea crizei... totuși, «invitarea» lui 
Boegner nu înseamnă ruperea rela
țiilor diplomatice cu Piața comună 
pentru că delegația franceză rămîne 
la Bruxelles, iar Maurice Ulrich, ad
junctul lui Boegner, îndeplinește, de 
fapt, funcția de însărcinat cu afaceri. 
Atribuțiile sale sînt, însă, limitate. El 
nu poate lua parte la reuniunile celor 
șase reprezentanți permanenți. Așa
dar, concluzia care se poate trage, 
este că, o dată oprită mașina Pieței

comune, Franța nu va mai participa 
la nici una din activitățile C.E.E. de 
la Bruxelles.

NEW YORK TIMES : Lupta implica 
probleme fundamentale

Comunitatea Economică Europeană 
se află din nou în ghearele crizei. 
Cauza imediată rezidă în dezacordul 
dintre Franța și ceilalți membri ai 
Pieței comune cu privire la politica 
agrară, dar, în realitate, lupta se dă 
pentru ritmul integrării economice. 
Deoarece această luptă implică pro
bleme fundamentală, criza este cea 
mai serioasă de la veto-ul francez îm
potriva intrării Marii Brifanii în Piața 
comună. Francezii doresc o înțele
gere imediată în problema agrară, 
dar refuză să acorde împuterniciri 
mai mari Comisiei Pieței comune de 
la Bruxelles în această problemă, sau 
un control mai mare asupra venitu
rilor agricole parlamentului vest-eu- 
ropean. Această luptă în legătură cu 
viitorul Pieței comune esfe setoasă 
și amenință să blocheze integrarea 
în cadrul comunității și să tergiver
seze runda Kennedy.

Convoi de nave atacat 
de artileria forțelor patriotice

• Un port-avion scufundat • Efectivul trupelor americane 
în Vietnamul de sud: 70 000

SAIGON 
declarației 
al forțelor 
Vietnamul de sud, marți noaptea; 
un convoi de 28 de nave și ambar
cațiuni militare sud-vietnameze, în 
timp ce se îndreptau pe fluviul Sai
gon spre localitatea Thu Dau Mot, 
au fost supuse unui atac de artile-

1 (Agerpres). — Potrivit 
unui purtător de cuvînt 
armate americane din

rie al foițelor patriotice. In arma 
exploziei unei mine și a obuzelor, 
o navă port-avion, cu trupe la bord, 
s-a scufundat, iar alte nave și am
barcațiuni au fost avariate. Numă
rul exact al pierderilor suferite de 
trupele guvernamentale nu este 
încă cunoscut.

LUPTE IN ZONA „0“ Șl PE PLATOURILE ÎNALTE

Încheierea convorbirilor
POLONO-FINLANDEZE

ALGER

Corpul diplomatic primit 
de președintele Consiliului 
Revoluției9

ALGER 7. Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite: Cu pri
lejul celei de-a treia aniversări a 
proclamării independenței Algeriei, 
colonelul Houari Boumedienne, 
președintele Consiliului Revoluției 
din Algeria, i-a primit pe membrii 
Corpului diplomatic acreditați la 
Alger. în discursul rostit cu acea
stă ocazie, colonelul Boumedienne 
a subliniat, printre altele, că „Al
geria va dezvolta relații prietenești 
cu toate țările pe baza respectului 
reciproc, a suveranității, a nea
mestecului în treburile interne, 
oricare ar fi natura regimului po
litic și social. Ea își va îndeplini 
angajamentele asumate pe plan 
internațional". El a adăugat că țara 
sa „rămîne credincioasă princi
piilor Cartei Națiunilor Unite, tra
tatelor Ligii Arabe și Cartei Or
ganizației Unității Africane".

Santo Domingo

Acordul de încetare a 
focului din nou încălcat

SANTO DOMINGO 7 (Ager
pres). — în noaptea de marți spre 
miercuri a fost din nou încălcat 
acordul de încetare a focului la 
Santo Domingo. între forțele con- 
stituționaliste și cele inter-ameri- 
cane s-a produs un schimb de 
focuri apreciat ca fiind cel mai 
puternic, începînd de la 15 iunie.

Arestări masive 
în Peru

LIMA. 7 (Agerpres). — în Peru, 
unde garanțiile constituționale au 
fost suspendate duminică, continuă 
arestările în rîndul forțelor de opo
ziție. Citind știri apărute în presa 
peruviană, agenția Associated 
Press scrie că numărul celor ares
tați se ridică la 700.

Eforturile trupelor americane și 
ale guvernului de la Saigon de a 
degaja zona „D“ se dovedesc in
fructuoase.

Agenția U.P.I. relatează că in di
mineața zilei de 7 iulie, 25 de bom
bardiere strategice B-52 au lansat 
importante cantități de bombe în 
această zonă, fără a reuși să pro
voace pierderi trupelor de parti
zani. în schimb, forțe ale Frontu
lui de eliberare națională au atacat 
în aceeași zi, prin surprindere, la 
35 mile nord de Saigon, în perime
trul zonei „D“ un convoi rmiitar 
compus din trupe americane, ’ aus
traliene și sud-vietnameze.

Numărul morților și răniților n-a 
fost dezvăluit de purtătorul de cu
vînt american deoarece, după cum 
s-a exprimat el, „operația este în 
curs". în noaptea de marți spre 
miercuri, postul întărit de la Ba 
Gia, unde se găsesc trupe guverna
mentale, a fost supus din nou unui 
puternic tir ai forțelor F.N.E.

Patrioții sud-vietnamezi înregis
trează succese de proporții și într-o 
serie de localități situate în regiu-

nea platourilor înalte. In ultimele 
48 de ore, forțele F.N.E. au ocupat 
postul întărit de la Dak Tog, la 400 
km de Saigon, unde se găseau a- 
proximativ 150 de soldați guverna
mentali. Comunicațiile radio cu lo
calitatea din apropierea postului au 
fost întrerupte. Agenția France 
Presse subliniază că în aceeași re
giune, unități ale garnizoanei de la 
Tan Canh, care se îndreptau spre 
Dak Tog spre a acorda sprijin ce
lor atacați, au căzut într-o ambus
cadă organizată de partizani.

★
HANOI 7 (Agerpres). — Misiunea 

de legătură a înaltului comanda
ment al Armatei Populare Vietna
meze a trimis un mesaj de protest 
Comisiei internaționale de supra
veghere și control din Vietnam. în 
mesaj se subliniază că efectivele a- 
duse la 7 iulie la baza Da Nang au 
făcut ca numărul total al soldaților 
americani în Vietnam să se ridice 
la 70 000, în afară de efectivul de 
30 000 de soldați ai flotei a VH-a 
care participă zilnic la operațiunile 
din Vietnam.

tărirea apărării naționale. în aceas
tă situație, este necesară înființa
rea unor formațiuni de țineți mun
citori cu o conștiință politic^ ridi
cată, cu o organizare și o disciplină 
strictă pentru a face față sarcinilor 
urgente care se află în fața țării".

Comitetul Central al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam și 
Consiliul de Miniștri au hotărît să 
încredințeze Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Muncitor 
din Vietnam sarcina formării a- 
cestor brigăzi.

Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Muncitor din Vietnam a 
adresat tineretului un apel prin 
care îl cheamă să se înroleze în a- 
ceste brigăzi. Tineri din toate re
giunile R. D. Vietnam au răspuns 
cu entuziasm acestui apel. Numă
rul voluntarilor care cer să fie în
rolați depășește cu mult planul de 
recrutări.

• La 6 iulie, avioane militare 
americane au bombardat și mitra
liat regiuni populate din R. D. 
Vietnam.

HELSINKI 7 (Agerpres). — La 
Helsinki s-au încheiat convorbiri
le dintre Edward Ochab, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. 
Polone, și dr. Urho Kekkonen, 
președintele Finlandei. A fost 
semnat un comunicat comun.

în comunicat se arată, printre 
altele : „Convorbirile au contribuit 
la lărgirea înțelegerii și au vădit 
unitatea de păreri în principalele 
probleme ale întăririi păcii și secu
rității internaționale". Cele două 
părți urmăresc cu deosebită neli
niște evoluția periculoasă a eve
nimentelor din Asia de sud-est. 
Ele „consideră ca deosebit de im
portantă renunțarea tuturor state
lor la folosirea forței în relațiile 
dintre ele" și se pronunță pentru 
„colaborarea între state cu siste
me politice diferite, respectîn- 
du-se principiile deplinei egalități 
în drepturi și neamestecului în 
treburile interne ale altor state și 
popoare". Cele două părți se pro
nunță pentru dezarmarea generală 
și totală și văd un pericol pentru 
pace în continuarea cursei înarmă
rilor — în special a înarmărilor 
nucleare. Părțile subliniază „uni
tatea de vederi în ce privește ne
cesitatea adîncirii colaborării eco
nomice internaționale între toate 
regiunile lumii". în încheierea co-

municatului se arată că Polonia și 
Finlanda au constatat cu satisfac
ție că relațiile dintre ele continuă 
să se dezvolte în spiritul prieteniei 
și avantajului reciproc. Colabora
rea economică reciprocă s-a dez
voltat. S-a căzut de acord ca or
ganele guvernamentale corespun
zătoare ale celor două părți să 
studieze posibilitățile 
unei convenții consulare polono- 
finlandeze.

încheierii

NOTE

Comandă A.F.L.-C.l.O.
pentru
Congresul C.I.S.L

MOSCOVA La invitația C.C. al 
P.C.U.S. la Moscova a sosit o de-- 
legație a Partidului Comunist din 
Indonezia, condusă de D. Aidit, 
președintele C.C. al P.C. din Indo
nezia.

MOSCOVA. La cinemato
graful „Zenit" și la Casa de 
cultură a întreprinderii „Kras- 
nti proletar" are loc un festi
val al filmului românesc, or
ganizat de Comitetul pentru 
cinematografie și Asociația de : 
prietenie sovieto-română.

RIO DE JANEIRO. Almeida Pra
do, președintele Asociației rurale 
braziliene, care grupează pe pro
ducătorii de cafea din tară, a decla
rat că „dacă quvernul nu va mo
difica politica sa în domeniul cafe

Hanoi Ba v ■rigazi de voluntari

ATE NA

POLITICA
VIAȚĂ
AGITATA

refuză un guvern bazat• Premierul Papandreu
pe colaborarea cu dreapta • Apelul partidului E.D.A

HANOI 7 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. relatează că Fam Van Dong, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Vietnam, a făcut 
cunoscute instrucțiunile cu privire 
la formarea „brigăzilor de tineri 
voluntari pentru lupta împotriva

agresiunii americane, pentru sal
varea națională". în instrucțiuni se 
arată că americanii „au intensifi
cat și au extins treptat războiul de 
distrugere împotriva R. D. Viet
nam, vizînd crearea de dificultăți 
în construcția economică și în în-

Viața politică din Grecia este în 
aceste zile deosebit de agitată. Se 
relatează că ministrul apărării, 
Garoufalias, care se opune măsu
rilor anunțate de premier privind e- 
purarea din armată a elementelor 
de dreapta, continuă să refuze 
să-și dea demisia.

în același timp, se așteaptă cu 
interes întrevederea dintre premier 
si rege, în cadrul căreia se va ho-

lei. foarte curînd Brazilia se va 
afla scufundată in cea mai gravă 
criză socială din toate timpurile" 
Producătorii de cafea, care protes
tează împotriva preturilor stabilite 
de Institutul brazilian al cafelei, au 
anunțat că sini gata să blocheze 
șoselele și căile ferate pentru a 
împiedica transportul sacilor de ca
lea pină cînd guvernul va lixa pre
turi convenabile.

DELHI. S-a anunțat oficia) că 
trupele indiene dislocate In regiu
nea de frontieră Kutch au început 
să se retragă, în conformitate cu 
prevederile acordului de încetare 
a focului Încheiat între India si 
Pakistan. S-a arătat că și trupele 
pakistaneze au început să se re
tragă.

BONN. S-a anunțat că guvernul 
Izraelulut și-a dat agrementul pen-

GUVERNUL ENGLEZ PUS ÎN MINORITATE IN CAMERA COMUNELOR

LONDRA. Guvernul laburist britanic a îost pus marți seara în minoritate 
în Camera Comunelor, la dezbaterile pe marginea unor articole ale legii fi
nanciare. Primul ministru, Harold Wilson, a precizat insă că înfrîngerile de 
acest gen, pur tehnice, nu pot ridica problema demisiei guvernului sau orga
nizarea de noi alegeri.

LA PAZ La centrele miniere „Catavi" și „Siglo XX" din Bolivia a 
avut loc o demonstrație a soțiilor minerilor în semn de protest împotriva 
concedierilor și creșterii costului vieții Poliția a intervenit cu brutali
tate. O femeie a fost ucisă, iar altele rănite.

cială. La sosire el a fost întimpinat 
de președintele de Gaulle și de 
primul ministru francez, Georges 
Pompidou.

tru numirea lui Rolf Pauls ca am
basador al R. F. Germane la Tel 
Aviv. S-a anunțat de asemenea, că 
Asher Ben Nathan a fost numit 
ambasador al Izraelului la Bonn.

GENEVA. Secretarul general al 
O.N.U. va sosi joi la Londra la in
vitația primului ministru britanic.

LISABONA. Guvernul portu-

ghez a hotărît deschiderea unui 
credit special de 1 miliard escu
dos pentru „forțele militare ex
traordinare de peste mări", ceea 
ce reflectă intensificarea luptei de 
eliberare în coloniile portugheze.

Președintele Republicii
a sosit

PARIS.
Chile, Eduardo Frei, 
miercuri la Paris într-o vizită ofi-

SOFIA. întreprinderea comer
cială „Tehnoimport" din Bulgaria 
și firma austriacă de export „Fest- 
Linz" au semnat la 7 iulie un acord 
prin care firma austriacă va livra 
mașini și utilaje pentru, fabrica de 
celuloză din localitatea Iskăr (R.P. 
Bulgaria).

I 
I 
I
I 
I

Echipe de salvare transportă corpurile celor 41 de militari, victime 
ale accidentului de avion de la 6 iulie, deasupra localității Nuneham 

(Anglia) Telefoto : Agerpres
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„Vești" din Cosmos
• Cu prilejul inaugurării 

noului utilaj astronomic insta
lat la Universitatea Cam
bridge, astrofizicianul Martin 
Ryle a declarat că cu aju
torul noului telescop au putut 
fi recepționate unde radiofo
nice emise de corpuri cerești 
situate la o depărtare de pes
te 8 milioane de ani lumină.
• Se așteaptă ca începînd 

de miercuri, nava 
„Mariner-4" să-și 
viteza, intrînd în 
gravitație a planetei 
ale cărei fotografii urmează să 
le transmită pe Pămînt prin 
intermediul televiziunii la 14 
iulie.

i

americană 
accelereze 
sfera de 

Marte,
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tărî fie acceptarea de către rege a 
epurărilor din armată și înlăturarea 
ministrului apărării, fie demisia gu
vernului și organizarea de noi ale
geri. întreaga presă de centru și 
premierul Papandreu însuși se pro
nunță împotriva propunerii dreptei 
de formare a unui guvern de servi
ciu, care să includă elemente din 
E.R.E., astfel îneît să nu fie nece
sară organizarea de alegeri.

Presa favorabilă guvernului a- 
preciază că premierul Papandreu 
va putea obține aprobarea regelui 
pentru măsurile sale, inclusiv pen
tru cererea de a i se permite să 
preia conducerea Ministerului Apă
rării și demiterea lui Garoufalias.

Respingerea hotărîrilor șefului 
guvernului, precizează presa Uniu
nii de centru, ar însemna demisia 
imediată a cabinetului și consul
tarea corpului electoral.

într-un comunicat al E.D.A. se a- 
rată că „declarația premierului, po
trivit căreia va întîmpina neclintit 
atacurile forțelor de dreapta, con
stituie un nou angajament catego
ric luat de șeful guvernului în fața 
poporului". Comitetul executiv al 
partidului E.D.A. cere guvernului 
să nu ezite în transpunerea 
practică a măsurilor anunțate 
vind epurările din armată.

Zi de zi acțiunile populare 
sprijinire a măsurilor pentru neu
tralizarea forțelor dreptei din ar
mată iau noi forme, de la scrisori și 
telegrame adresate guvernului pînă 
la mari mitinguri de masă organi
zate de partidele Uniunea de cen
tru și E.D.A.

în același timp, Comitetul exe
cutiv al partidului E.D.A. a adresat 
un apel către toate partidele de
mocratice, organizațiile de masă, 
sindicatele muncitorești și organi
zațiile de tineret, cerîndu-le să se 
unească într-un larg front național 
pentru a putea neutraliza atacurile 
dreptei.

Sn 
pii-

de

C. ALEXANDROAIE
(Prin telefon).

La Amsteidam și-a Început lu
crările cel de-al 8-lea Congres al 
Confederației internaționale a sin
dicatelor libere (C.I.S.L.). După cum 
remarcă observatorii, el s-a des
chis in condițiile cînd, în ultimii 
ani. Confederația a suferit eșecuri 
răsunătoare in ce privește cap
tarea de noi aderenfi, rrțai cu 
seamă pe continentul african. 
Pe acest fond, intre liderii 
centralei cu sediul la Bruxelles, 
declarați „incapabili", și conducă
torii sindicatelor americane A.F.L.- 
C.I.O. a izbucnit uri grav con
flict.

Intrucil ma/oritatea fondurilor 
pompate spre Bruxelles provin din 
S.U.A., liderii sindicali americani 
exercită o adevărată „tutelă" asu
pra C.I.S.L., incercind s-o manevre
ze fără nici un scrupul. Astfel, îna
intea congresului de la Amsterdam, 
președintele A.F.L.-C.l.O., George 
Meany, și omul său de încredere, 
Jay Lovestone, ale cărui relații cu 
Departamentul de Stat nu consti
tuie un seciet. au dezlănțuit un 
atac concentric pentru a obține 
răsturnarea secretarului permanent 
al Confederației, Omar Becu. Ei 
l-au acuzat pe acesta de toate „pă
catele".

Meany-Lovestorie „denunță" mai 
intii o „slăbire a rezistentei" fg'A 
de Federația Sindicală Mondiă.^ 
Intr-adevăr. C.I.S.L. s-a doveă 
incapabilă să înăbușe curentul spre" 
unitate care se manifestă tot mai 
puternic în rindurile sindicatelor 
occidentale aderente la „Confede
rație". Se știe, de pildă, că la re
centul congres al Confederației 
Generale a Muncii din Franfa a 
participat și o delegație a federa
ției belgiene din metalurgie, afi
liată la C.I.S.L.

Cuprins de mfnle, grupul Meany- 
Lovestorie a declarat că toate a- 
cestea sini „contrarii spiritului" 
C.I.S.L.. „creată spre a marca vo
ința noastră în luptă cu toate for
țele împotriva sindicatelor comu
niste".

Di nd linia pentru aclualpl (In
gres de la Amsterdam, liderii A.P 
C.l.O. au cerut într-un documenta 
„intensificare a campaniei anti
comuniste în toate domeniile de 
activitate a C.I.S.L."' și formarea 
unui „nou birou in întregime 
sacral" acestei lupte.

Acum, cînd 
deschis, rămîne 
va ii reacția fală de linia pe care 
vrea s-o impună „clanul" Meany- 
Lovestone. Așa precum a declarat 
un membru al conducerii sindica
tului vest-geiman din metalurgie, 
urmează să se afle dacă C.I.S.L. 
se va alinia total „la pozițiile unor 
organisme despre care toată lumea 
știe că nu au nimic comun cu in
teresele sindicatelor".

E MIRONESCU

Congresul 
de văzut

con-

s-a 
care
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