
doara-D^va

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚhVĂ!

este veci- 
din Cășeiu 
departe de

efectuarea 
Pînă în 
fost arate 
Suprafețe

Sărbătorirea „Zilei Marinei

Anul XXXIV Nr. 6698

AGRICOLE DE VARA
Recolta de azi ■ ■ ■

comandantului marinei militareTovarâțul Nicolae Ceaușescu primind raportul

De aici,

viitoareși cea

UNIVERSALA

de 
De

producții 
aceea, în-

(Continuare 
în pag. a ni-a)

ar 
cu spor 

3 batoze

(coresp. „Scînteii"). — Prima duminică 
Potrivit tradiției, în această zi se săr- 
Marinei R. P. Române. Navele anco-

aproape toa- 
400 ha cu 
S-a lucrat

3 combine și

4 PAGINI —30 BANI

LUCRĂRILE

O MATERIE PRIMĂ

înteia
Luni 2 august 1965

In regiunea Cluj, 
recoltatul păioaselor 
se af:«I în perioada de 
vîrf. Așa se face că 
acum se lucrează din 
plin. In raionul Zalău, 
bunăoară, s-a recoltat 
peste 80 la sută din 
cele 15 400 ha cultiva
te cu grîu și secară. 
O bună parte din u- 
nități au și terminat 
secerișul. De aici, 
combinele sînt diri
jate spre alte părți 
ale regiunii, unde lu
crările sînt mai puțin 
avansate.

Raioanele Dej și 
Gherla ocupă o situa
ție de mijloc în ce 
privește ritmul recol
tatului. Rezultatele 
sînt diferite, după cum 
s-a organizat munca. 
In raionul Dej, în 
multe cooperative a- 
gricole de producție 
se lucrează cu spor. 
Cooperatorii din Că-

șeiu au recoltat în cî- 
teva zile 
te cele 
păioase. 
zilnic cu
550—600 secerători. Pe 
terenul eliberat au în
ceput arăturile. După 
cum ne spunea ingi
nerul agronom Vaier 
Mican, treieratul 
merge mai 
dar din cele

trimise aici, două s-au 
defectat. Secerișul se 
apropie de sfîrșit și la 
Reteag, ca și în alte 
cooperative din raion.

Cooperativa agrico
lă de producție din 
Cusdrioara 
nă cu cea 
și nu prea 
Reteag.

Al. MUREțAN 
coresp. „Scînteii

In condițiile regiunii 
București ca și în ce
lelalte regiuni ale ță
rii, cu fiecare an s-a 
remarcat tot mai mult 
eficacitatea arăturilor 
de vară pentru obți
nerea 
mari, 
dată după termina
rea recoltatului con
ducerile unităților a-

APA
PARTICIPAREA ȚARII NOASTRE 

LA „DECENIUL HIDROLOGIC 
INTERNAȚIONAL"

La baza fabrica
ției otelurilor nu 
stau doar minereu- 
rile care dau fon
ta, combustibilii și 
diferitele adaosuri 
metalice și neme
talice — ci și apa. 
Dacă pentru obți
nerea oțelului can
titatea celorlalte 
materii prime folo
site nu depășește 
de două-trei ori 
greutatea produsu
lui finit, in ce pri
vește apa sînt ne
cesare Intre 
șl 300 mc 
tru fiecare i 
Cerințe mari 
dică in această 
direcție și alte ra
muri industriale — 
chimică, alimenta
ră. ușoară — unde 
apa este folosită in 
procesul de pro
ducție în cantități 
din ce în ce mai 
mari. Un mare 
consumator de apă 
devine agricultura. 
Pentru irigarea u- 
nor soluri aride 
sînt necesare între 
3—4 mii mc de 
apă la ha în pe
rioada vegetației. 
S. nrafața irigabilă 
va crește în viito
rul cincinal cu alte 
circa 400 000 ha. 
tn ce privește con
sumul casnic, tre
buie să avem în 
vedere că zeci de 
localități vor fi în
zestrate cu insta
lații de aprovizio
nare cu apă, iar în 
altele rețeaua va 
fi extinsă. Un cal
cul sumar arată că 
acest spor al con
sumurilor de apă 
pentru diferite fo
losințe însumează 
miliarde metri cubi 
c îual.

Resursele de apă 
nu sînt distribuite 
uniform pe terito
riul țării și depind 
în mare măsură de 
repartiția precipi
tațiilor pe diferite
le anotimpuri. E de 
la sine înțeles că 
a cunoaște în mod 
științific regimul 
apelor înseamnă 
implicit și posibili
tatea de a le gos
podări mai bine.

Problemele lega
le de folosirea a- 
pei prezintă un in
teres deosebit și pe 
scară mondială. 
După cum am mai 
anunțat, sub eqida 
U.N.E.S.C.O. se 
desfășoară Dece
niul hlrlrnlnaic in-

250 
pen- 
tonă. 

' ri-

ternațional (1965— 
1974), la care par
ticipă și țara noas
tră. Printr-o Hotă- 
rire a Consiliului 
de Miniștri a fost 
înființat recent Co
mitetul național al 
Deceniului hidro
logic internațional 
și s-a stabilit pro
gramul participării 
noastre la lucrările 
deceniului, tn ce 
constă aceste lu
crări 7 tn primul 
tind, intr-o gamă 
largă și variată de 
măsurători asupra 
precipitațiilor din 
ploi și zăpezi, asu
pra cantității ape
lor de suprafață, 
umidității solului, 
resurselor de ape 
subterane. Obiec
tul altor lucrări il 
constituie introdu
cerea automatizării 
în măsurători, în 
prelucrarea datelor 
și in calculele hi
drologice, perfec
ționarea prognoze
lor de scurtă și 
lungă durată, a 
metodelor de eva
luare a 
de apă 
etc.

Toate 
crări au
o importantă ști
ințifică, ci și o în
semnătate practică 
nemijlocită pentru 
economia națio
nală.

Iată citeva e- 
xemple. Hidroener- 
geticienii pot fo
losi din lacurile de 
acumulare doar o 
anumită cantitate 
de apă. Dacă ei ar 
Încerca să utilize
ze o cantitate mai 
mare decît reco
mandă prognoza 
alcătuită de hidro
logi, s-ar putea a- 
junge in situația 
ca nivelul apei să 
scadă sub o anu
mită limită și cen
tralele electrice să 
nu mal poată func
ționa. Pe de altă 
parte, dacă nu se 
valorifică suficient 
apele existente, în 
perioada unor ploi 
mari sau a viituri
lor de primăvară 
ar fi necesară de
versarea surplusu
lui de ape, adică 
scurgerea lor fără 
folos.

resurselor 
subterană

aceste lu- 
nu numai

Al. PLĂIEȘU

(Continuare 
în pag. a II-a)

gricole din regiune au 
concentrat forțele la 
eliberarea terenului de 
paie și la 
arăturilor, 
prezent au 
130 000 ha.
mai mari au fost ara
te în raioanele Urzi- 
ceni, Slobozia, Că 
lărași, Oltenița etc.

Viteza zilnică di: 
ultimele zile se men
ține la circa 5 000 ha, 
ceea ce este puțin față 
de forța mecanică e- 
xistentă. Faptele arată 
că acolo unde s-a a- 
cordat toată atenția 
folosirii judicioase a 
tractoarelor s-au ob
ținut rezultate bune. 
La cooperativa agri
colă „Unirea" din 
comuna Botoroaga, ra
ionul Drăgănești-Vlaș- 
ca s-a arat peste 30 
la sută din suprafață.

Tov. Ionel Petrescu, 
directorul S.M.T. Ha- 
giești, din raionul Leh- 
liu, a precizat că cele 
80 de tractoare exis
tente pot ara supra
fața de 3 258 ha a co
operativelor agricole 
pe care le deservește 
pînă la 15 august, în 
condiții bune. Unele 
cooperative agricole 
au și obținut rezultate 
însemnate. La coope
ratorii din Cătrunești 
din raza de activitate 
a S.M.T.-ului amintit 
s-au efectuat arături 
pe mai mult de 40 la 
sută din suprafață. în 
unele cooperative a- 
gricole ritmul de lu
cru la arat este sub 
posibilități. Coopera
torii din Hagiești au 
arat doar 100 ha din 
882 ha planificate, iar 
cei din Belciugatele, 
numai 50 ha din 842. 
Ritmul nesatisfăcător 
de lucru se datorește 
slabei preocupări a 
conducerii S.M.T. Ha
giești pentru asigura
rea de condiții cores
punzătoare de lucru 
pentru mecanizatori.

Sînt necesare mă
suri urgente pentru 
îmbunătățirea organi
zării muncii, astfel ca 
lucrările agricole de 
vară și în primul rînd 
arăturile să se efec
tueze la timp și în 
bune condiții.

Florea CEAUȘESCU 
coresp. „Scînteii"

Geomotiie în spațiu : lucrări de tîmplărie metalică la'centrala electrică 
de termoficare din cartierul Militari Foto : R. Costln

MANGALIA 
a lunii august, 
bătorește Ziua 
rate în port au arborat marele pavoaz. Catargele, di
gul de larg și faleza sînt împodobite CU stegulețe 
multicolore. La tradiționala sărbătoare a marinarilor 
noștri au venit mii de oameni ai muncii aflați la 
odihnă pe litoral, precum și un mare număr de 
localnici.

Ora 10...
în aplauzele mulțimii, sosesc în avanport tovarășii 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului 
Central al P.C.R., Chivu Stoica, Emil Bodnaraș, Ale
xandru Drăghici, general de armată Leontin Sălăjan, 
ministrul forțelor armate ale R. P. Române, Vasile 
Vîlcu, prim-secretar al Comitetului regional Dobro- 
gea al P.C.R.

Sînt prezenți general-maior Ion Coman, secretarul 
Consiliului Politic Superior al Forțelor Armate, și ge
neral-maior Vasile Ionel — adjuncți ai ministrului 
forțelor armate, generali și amirali. La bordul unei 
nave militare se află atașați militari acreditați în 
țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu primește raportul vice
amiralului Grigore Marteș, comandantul marinei mi
litare.

Conducătorii de partid și de stat urcă apoi pe pun
tea navei comandant. La bordul unei șalupe, ministrul 
forțelor armate, însoțit de comandantul marinei mi
litare, trece în revistă navele militare ancorate în 
port.

Se dă apoi citire Ordinului ministrului forțelor ar
mate. Fanfara marinarilor intonează Imnul de Stat 
al R. P. Române, în timp ce în văzduh se trag 21 de 
salve de artilerie.

In timpul jocurilor marinărești
..............7"'~Foto^ Gh. Vtnțtlă(Continuare in pag. a III-a)

MAS;L ROTUNDĂ 1Ek TIMIȘOARA

Cum construim
C î n d le dăm

orașul Timișoara n-au dat în folosință 
cele 890 de apartamente decît 

cunoaște cauzele rămînerii în urmă și 
ce se impun în vederea grăbirii ritmului

Constructorii din 
anul acesta din 
Pentru a 
șurile 
crărilor, corespondentul ziarului nostru pentru regiunea 
Banat, Ion Chiujdea, - 1—- ---- ~
factori de răspundere 
activitatea șantierelor 
șoara. Redăm părerile

a invitat la o „masă 
care conduc nemijlocit sau 
de construcții de locuințe 
exprimate în cadrul discuțiilor.

37. 
mă-
lu-

rotundă" 
urmăresc 
din Timi-

I

I o c u i n ț el e ?
folosință?

JEAN ȚICĂU, director al direc
ției operative a filialei din Timi
șoara a Băncii de Investiții: Din 
cauza întîrzierilor în elaborarea și 
aprobarea documentației tehnice, 
admiterea la finanțare a lucrărilor 
planificate în acest an nu s-a efec
tuat în timp util, în special pentru 
blocurile din zona Tipografilor III. 
Deși în acest ansamblu este pre
văzut să se dea în folosință în 
1965 circa 400 de apartamente, ad
miterea la finanțare a blocurilor 
s-a făcut abia în luna iunie — și 
atunci parțial. Rezultatele activită
ții desfășurate pe șantiere în pri
mul semestru sînt nesatisfăcătoare, 
în această perioadă realizîndu-se 
doar 33 la sută din planul anual. 
Dintr-un calcul făcut de noi reiese 
că un apartament este gata în a- 
proape zece zile, față de două zile 
și ceva cît este normal.

Principala cauză constă, după

părerea mea, în eșalonarea defec
tuoasă a execuției și predării lo
cuințelor. Majoritatea blocurilor 
sînt prevăzute a fi date în folosință 
în trimestrele III și mai ales IV. 
Locuințele începute anul trecut a- 
veau asigurate condiții să fie pre
date în trimestrele I și II. Ele sînt 
însă întîrziate, deoarece conduce
rile șantierelor nu acordă întreaga 
atenție respectării graficelor de e- 
xecuție și reducerii duratei de rea
lizare a lucrărilor.

Este de relevat și un alt aspect: 
In timp ce termenele de dare în 
folosință a apartamentelor planifi
cate sînt împinse spre sfîrșitul 
anului, șantierele încep alte lu
crări, de valori mari, fără a avea 
finanțarea deschisă. Este cit se poa
te de evidentă și dăunătoare goa
na după rezultate valorice. După 
ce la blocul din str. Brediceanu 
s-au efectuat lucrări în valoare de

Peisaj nocturn din arhitectonica nouă a Reșiței : podul peste oraș, oare susține linia tuni 
cularului

45 000 de lei, ele au fost sistate. La 
blocul din str. Păltiniș s-au făcut 
săpături și turnări de betoane la 
fundații în valoare de circa 140 000 
lei, fără a exista forme legale. 
Practica începerii unui volum ex
cesiv de lucrări, care duce la în
călcarea disciplinei de plan, nu 
este combătută ferm de conduce
rea trustului.

GHEORGHE MIHĂESCU, ingi
ner șef al trustului regional de 
construcție : Intr-adevăr, pe șantie
rele trustului există rămîneri în 
urmă, însă față de alți ani stăm 
destul de bine. Sperăm că prin a- 
plicarea măsurilor stabilite vom 
realiza planul de dare în folosință 
a apartamentelor și vom pregăti 
mult mai judicios frontul de lucru 
pentru anul viitor. Amenajarea u- 
nui poligon de prefabricate pentru 
panouri mari în Timișoara și apro
vizionarea în prima fază cu pano
uri de la poligonul existent Ia Re
șița ne vor da posibilitatea să pre
dăm la termen circa 380 de apar
tamente în zona Tipografilor. Dar 
întîmpinăm greutăți în realizarea 
construcțiilor de locuințe, în spe
cial datorită faptului că nu avem 
destui muncitori.

— Oare această greutate nu este 
și o consecință a modului nera
țional de eșalonare a dării în fo
losință a locuințelor ?

— Desigur, aceasta este cauza. 
In plus e vorba de deficiențe în 
organizarea și desfășurarea lucră
rilor pe șantiere. Pentru asigura
rea forței de muncă s-au organi
zat cursuri pentru calificarea unui 
număr mai mare de muncitori. 
Menționez că intenționăm să mă
rim gradul de mecanizare a lucră
rilor. Măsurile din planul 
sînt îndreptate tocmai spre 
zarea acestor obiective...

Firesc era ca inginerul șef al 
trustului să analizeze mai apro
fundat cauzele 
în îndeplinirea 
măsurile care

tehnic 
reali-

tru ca situația existentă pe șantie
re să fie curmată în timpul cel 
mai scurt. Oare problemele puse 
de accelerarea ritmului lucrărilor 
se limitează doar la aproviziona
rea. cu panouri ? Complexitatea 
sarcinilor în domeniul îmbunătă
țirii activității șantierelor unui 
trust care nu e cu planul „lă'zi". 
nu poate fi privită cu ușurință, la 
suprafață.

In discuție a intervenit și tov. 
ing. MIRCEA PĂCURARII, vice
președinte al Sfatului popular 
orășenesc Timișoara, care a arătat: 
Conducerea trustului se consolează 
cu faptul că „față de alți ani stăm 
destul de bine“. Părerea mea este 
că lucrările pe șantier merg prost. 
Consider că nu se vor realiza pro
grese atîta timp cît se va mai lu
cra în „asalt", după grafice întoc
mite necorespunzător și mai ales 
cît timp conducerea trustului va 
manifesta automulțumire față de 
o situație ca cea actuală. Așa cum 
decurg în prezent lucrările, nu 
este exclusă posibilitatea ca și în 
acest an trustul să folosească la 
executarea parchetelor zidari, să 
încredințeze lucrările de finisaj 
unor oameni necalificați șl, ca de 
atîtea ori, să „dea bătaie" în ultime
le luni ale anului pentru a preda 
majoritatea" apartamentelor; Con
secința acestei practici: lucrări de 
slabă calitate, finisaje necorespun
zătoare.

— Socotiți că numai constructo
rul poartă răspunderea pentru 
toate acestea ?

Nu. pot spune acest lucru. 
Răspunderea revine și comitetului 
executiv al sfatului popular oră
șenesc. Noi nu am stabilit totdea
una cu operativitate amplasamen
tele, am întîrziat întocmirea unor 
forme care condiționau începerea 
lucrărilor.rămînerii în urmă

planului, să arate ' —————......... .
trebuie luate pen- (Continuare în pag. a III-a)

FESTIVALUL CINTECULUI, DANSULUI 
Șl PORTULUI

Ieri seară, în sta
țiunile de odihnă de 
pe litoral (Constanța, 
Mamaia, Eforie-sud) 
și de pe Valea Praho
vei (Sinaia, Predeal) 
au răsunat primele a- 
corduri din cadrul 
Festivalului cîntecu- 
lui, dansului și portu
lui popular. Timp de 
o săptămînă (între 1

POPULAR
și 8 august) spectato
rii vor asista la o a- 
devărată trecere în 
revistă a bogățiilor 
nepieritoare ale fol
clorului nostru, în in
terpretarea unor va
loroase ansambluri 
folclorice de artiști a- 
mațofi din mai multe 
regiuni ale țării. Festi
valul se va desfășura

și pe scenele casei de 
cultură din Mangalia 
și ale unor teatre de 
vară din București. 
Incepînd cu ediția 
1965, festivalul va fi 
dotat cu o cupă.trans- . 
misibilă și uri.-pre
miu pentru formația 
cea mai bine pregă
tiră.

I 
I
I 
I
I
I
I 
I 
I

I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I

RITM
COTIDIAN

Paul ANGHEL

......Urmărind munca minerului 
Constantin Trofin, șef de bri
gadă la Baia Borșa, noțiunea 
de entuziasm capătă cel puțin 
citeva semnificații în plus. 
Orele de șut nu sînt o cursă 
sportivă, încordarea nu e 
spectaculoasă decît în anume 
momente, ritmul lucrului poate 
să pară, pentru ochiul străin, 
destul de monoton. Ceea ce 
impresionează este atenția, 
calculul, chibzuință. Minerii 
bat atent găurile în peretele 
de rocă metaliferă, cu grija de 
a nu disloca decît foarte puțin 
steril, vtînd deci să fructifice 
integral forța de șoc a fiecă
rei pușcături. Strategia e 
simplă :

— Prin plasarea corectă a 
găurilor de pușcare, îmi expli
că meșterul, adică direct în 
vîna zăcămîntului, căutăm să 
scoatem numai minereul bun; 
scutindu-ne de efortul de a-1 
selecționa dtntr-o mare canti
tate de steril.

Expresii tehnice, dar, peste 
ele, peste ariditatea și ermetis- 

;7muLlor, o semnificație mai 
-profundă : trebuie să fructifi
căm inteligent efortul, trebuie 
să scoatem maximum din fie
care . gram de „ _ energie. Din 
energia pușcăturii, din ener
gia brațului, din energia min
ții. Entuziasm înseamnă pentru 
acești oameni nu o febră de 
moment, ci perseverența luci
dă în urmărirea unui țel, efort 
dirijat cu inteligență și știință, 
conștiința valorii muncii în an
samblul național de creație.

Aceasta ni s-a părut a fi o 
(principală trăsătură a lor ; a- 

ceasta este, de altfel, o prin-

I 
I
I

I

I

cipală trăsătură a constructo
rilor noștri, oameni care tra
duc entuziasmul în judecată 
lucidă, socotind atent și gos
podărește ce răspunderi le re
vin din ansamblul răspunde
rilor care revine unui întreg 
popor.

Ei au deschis Cartea Direc
tivelor ca pe o carte a muncii 
și creației. Ei vor traduce zil
nic fiecare cifră a viitorului 

;cincjnal în zecimala efortului 
direct, în cîtimea personală 
de energie ce trebuie dăruită 
zilnic în anii ce vor urma.

(Continuare în pag. a III-a)
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Pe urmele
articolelor „Scinteii

O materie
primă

PERFECTIONAREA
A
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I

prevederile ?
...............

UNTERVIV Rf 
cu cea ms.î-ftwki 
generație de pr

Condiții mai bune

țional, plăcut și educativ de 
tre elevi. Ministerul înilățămîntu- 
lui a elaborat și tipărit progra
mele cercurilor pe obiecte, care 
au fost sau sint în curs de difu
zare. precum și regulamentele 
campionatelor republicane școlare. 
La începutul noului an de învăță- 
mint voi fi gata regulamentul 
concursului cultural-artistic al 
elevilor și instrucțiuni privind pu
blicarea revistelor școlare. .

că-

universală: APA
(Urmare din pag. I-a)

"In ancheta cu titlul de mai isus, 
publicată în „Scînteia" nr. 6635, mal 
multi tineri profesori se refereau 
la greutățile pe care le-au întlfh- 
pinat în primul an de muncă la 
catedră, datorită unor deficiențe 
existente in modul de organizare 
a practicii pedagogice.

In legătură cu problemele dez
bătute în cuprinsul anchetei, ne-a 
răspuns DIRECȚIA GENERALA A 
INVAȚAMINTULUI UNIVERSI
TAR DIN MINISTERUL INVA- 
ÎAMÎNTULU1. Răspuns e un fel 

» a spune, deoarece adresa se re
zumă la a cita din prevederile 
unor instrucțiuni cu privire la or
ganizarea practicii pedagogice, care 
concordă cu unele din sugestiile 
făcute de interlocutorii noștri Și, 
ca să nu existe nici un dubiu că 
activitățile respective au fost in
tr-adevăr prevăzute și planificate, 
pi se trimite și o copie de pe un 
ordin al ministerului din... 1959. 
Cu alte cuvinte, pe semnatarul 
scrisorii îl interesează numai dacă 
dispozițiile au fost date, deși fap
tele arată că,.nw toate prevederile 
din ordinul înainte amintit sînt 
aplicate întocmai de unele insti
tuții de învățămînt superior.

Ar fi de dorit ca direcția gene
rală de resort din Ministerul tn- 
vățămintului să analizeze în pro
funzime măcar de acum înainte 
cum se desfășoară în fapt prac
tica pedagogică a viitorilor pro
fesori și să dea, pe această bază, 
un răspuns de fond.

de practica

pentru studenți

viitorii veterinariDacă 
pășesc... cu stingul

? s '' ’ ' .......

Conf. Nieolae Pipernea. prorec
tor al Institutului agronomic „Ion 
Ionescu de Ia Brad" din Iași, sem
nala intr-un articol, apărut în 
„Scînteia" nr 6628. unele defi
ciențe in organizarea practicii stu
denților din ultimul an al facultă
ților de medicină veterinară.

TRUSTUL CENTRAL GOSTAT 
— GRUPA DE CONTROL. CA
DRE Șl EVIDENȚA PERSONA
LULUI — ne răspunde că în ve
derea reglementării situațiilor a- 
normale semnalate. Consiliul Su
perior a) Agriculturii a stabilit 
unități de producție permanente și 
bine organizate pentru Instruirea 
practică â studenților, vizite de 
studii si documentare etc. Toto
dată. s-au dat indicații să se asi
gure studenților condiții cores
punzătoare de practică, cazare 
masă.

lată de pildă, ce utilitate prac
tică poate avea o prognoză corectă 
asupta regimului apelor din lacul Bi- 
caz. S-a calculai că. pe baza unei a- 
semeriea prognoze, folosirea in plus 
a unui strat de apă cu grosimea de 
1 metru poale duce la realizarea 
unei cantități suplimentare de ener
gie electrică a cărei 
leată cu cheltuielile 
peisonalului rețelei 
tnlreaga tară pe un 
vorba de o rețea cu peste 700 pos
turi hidromeiiice și 31 de stații hi
drologice încadrate cu personal de 
specialitate.

tn ce privește prognozele hidro
logice. trebuie adăugat că ele au 
atins un Înalt grad de precizie. Un 
exemplu 11 oteiă prognoza cotelor 
apelor Dunării In perioada revărsă
rilor ce au avui loc In ultima vre
me pe cursul superior al lluviului. 
Prognoza și situația de lapt au co
respuns aproape In țoale cazurile, 
tn felul acesta au putut fi luate cu 
anticipație măsuti de apărare, au 
pulul li evitate ruperi de diguri și 
alte pagube materiale.

Pentru utilizarea gospodărească a 
apelor In tara noastră capătă extin
dere ceea ce Se numește hfdtome- 
tria de exploatare introdusă pină 
acum In cileva sute de unități eco
nomice Aceasta înseamnă posibili- 
lalea de a măsuța consumurile de 
apă de a raționaliza folosi rea ei In 

- per-ioade-de secetă și de a evită ri
sipa acestei indispensabile materii 
prime

Specialiștii noștri lucrează și la 
realizarea a diferite aparate la ni
velul tehnicii modeme A tost rea 
Uzată o sfat le hidmmet rică automa
tă care transmite miri lelelon sau 
prin radio după un anumit program, 
observații asupra niveliliiloi apei 
Ea se experimentează pe Argeș la 
Contești Acum se lucrează la per
fecționarea unei alte stații automa
te mai complexe '..are va furniza 
date privind nivelurile lemfierdiura 
apei a aerului precipitat iile, grosi
mea straiului de gheată be‘apă In 
timpul iernii ele

. Urmărind în toate manilesldrlle 
el balanța de apă o naturii hidro
logii noștri colaborează cu colegii 
lot de peste hotare la rezolvarea 
unor probleme de larg interes știin
țific și isi aduc totodată eoniributia 
la desfășurarea normală a muncii in 
numeroase domenii de aclivilate.

valoare echiva- 
de întreținere a 
hidrologice din 
ori întreg. Este

Măsuri și propuneri

■......... . ..... . ...... . ■——- .<
„V1RȘTA DIFICILĂ14. 
-Vin oreteiibere".£j

ce faceți pentru a califica 
necesari pentru asemenea

de nivelul de la 
și mai ales de 

facă această trea-

multe alte 
și snobis- 

„complexilății*. Sno- 
’ e de fapl 

cea mai apro- 
a „Simplistului". E 
însă că fol din sno- 
snobul „complex" 
recunoaște ruda,

Foto : Gh. VintilaCluj. 1» plaja Mihai Viteazul
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[Cum va ii vreme?

Cărui fapt se datorește inegali
tatea de nivel artistic a vitrinelor 
unor magazine situate de multe ori

sub- 
le-ar

hotă- 
Con- 
ceva

frumoasă, cu 
slab pină la 
Temperatura

fi o 
prost

noas-
spus: 

princi- 
reclamă, aflai

răspunde 
implacabil, 

ști prietenul 
duce imediat 
flori și por- 

se obișnuieș-

lubește și mama și ne
vasta... S-au mai văzui ca
zuri.

Domnișoara X e toată 
numai sarcasm.

— Dacă eroul principal 
nu și-ar iubi mama, ar 
cîștiga în complexitate...

Domnișoara X e convin
să că e suficient ca un 
personaj să nu-și iubeas
că mama ca să poată fi 
considerat complex.

Spre dezamăgirea sub-

labirint, 
fi-e mai co- 

sentimentul 
Fă-l mai...

maximum de 
cultură gene- 

fină și 
oricîl 

parte din 
cultură

Dacă ai ști cît 
personajul...

— Nu cred, 
dramaturgul. 
Dacă și-ar 
bolnav, s-ar 
la spital cu 
focale, cum
te... Așa e conceput per
sonajul. Să-și viziteze 
prietenii la spital cu flori 
și portocale...

— Există oare în viață 
așa ceva ? întreabă sceptic

— Calea Rahovei nr. 
grădină^ rulează filmul 

NEAMUL, 
cinemascop 
(completare 
Septembrie 
rulează fil-

fă-l să 
întretine- 

bloc... fă ceva, 
numele lui dum- 
Sau altceva. Un 
din copilărie e 

în spital și el nu 
i să-l vadă. Nu din 

dar nu se duce...

ni 
MătăSarl 

PENTRU 
Doamnei nr 

numai dimineața 
~ ■ Sir Doam-

Piața 1. Pln- 
L - AMIN- 

FOT- 
NU UITAT1 COPILA- 
PRIMUl CARNAVAL 

I.ECTIE tN INFI- 
LIOZBARK WARMIN- 

Tirppui'l Noi - Bd Gh.

(completare 
Bd Gh. 
Stadionul 
Melodiile

domnișoara X. De afîta 
scepticism obrazul domni
șoarei X capătă riduri.

Dramaturgul Y dă din 
cap în semn că da, există 
așa ceva în viată.

Domnișoara X se 
și discuția continuă.

— $-apoi e prea 
rît în tot ce face, 
secvența nu mai e
modern. A fost la timoul 
ei, și-a trăit traiul» Fa-l 
mai șovăielnic, cu mai 
multe zig-zaguri. Fă-l să 
umble printr-un 
Sau dacă 
mod... dă-i 
înstrăinării...

- Calea
(completare Spre cer 
.;) - Sos 1 Piptilie

AMERICA
- Str Bu- 

rulează și la gră-

$os Cotioceni 
FĂCUT LA

omnișoara X, 
citește piesa 
maturgului Y, are o 

fată prea mică pen
tru cît vrea dînsa să fie 
de subtilă. Dezavantajată 
de fizic, înghesuie în zîm- 
beful pe care se strădu
iește să-l desfășoare cît 
mai larg, 
subtilitate, 
rală, ironie 
text. Dar 
înghesui, o 
ironie și 
mai rămîne pe dinafară. 
Temîndu-se să nu fie 
considerată o intelectuală 
de formafie livrescă, dom
nișoara X are grijă să u- 
nească, toată ziua-bună 
ziua, ironia subțire cu ex
periența viefii. tși ia de 
partea ei nu numai iro
nia lui Anatole France dar 
și ultima întîmplare din 
Piafa Romană : să nu se 
spună că e ruptă de viată. 
De fapt, domnișoara X 
n-are nici experiența vie
ții, nici cultură, dar prin
cipalul e că le unește per
fect pe amîndouă...

Așa mică și firavă, dom
nișoara X e foarte 
plexă și, complexă fiind, 
e normal să ceară și al
tora complexitate, 
are de făcut observații, 
domnișoara X întinerește. 
Tot sînt bune la ceva și 
greșelile altora...

— Eroul principal din 
piesa dumifale e prea 
cumsecade. își iubește și 
mama și nevasta. Un sin
gur sentiment nobil a- 
junge...

Dramaturgul Y îi expli
că părintește că asta e si
tuația : eroul principal își

WOOMOIOObMDOM
|

domnișoară X 
și complexitatea

filei domnișoare X, dra
maturgul Y e intransigent :

— Dar și-o iubește, Imi 
pare rău... nu po* să fac 
nimic pentru dumnea
voastră...

Așa mică și firavă, vede 
numai dezastre în jurul ei.

— Sau, mă rog, fă-l pu
țin scandalagiu... 
nu-și plătească 
rea la I 
pentru 
nezeu. 
prieten 
infernal 
se duce 
egoism.

Privind în vitrinele

care s-au

Sub acest"titlu,',îh .‘„Scmteiâ‘r tir. 
6622 a fost publicat un articol care 
se referea ia modul de organizare 
și desfășurare a activității elevi
lor. mai ales din clasele VIII—XI 
tn orele libere. „Observațiile cri
tice care se desprind din articol în 
legătură cu preocupările unor 
elevi. în afara orelor de clasă, sînt 
reale — se spune printre altele in 
răspunsul trimis de COMITETUL 
EXECUTIV AL SFATULUI POPU
LAR AL CAPITALEI. Problemele 
dezbătute au fost discutate cu co
lectivele de iQȘ&șcțofL ai .secției de 
învățămint ; considerăm că suges
tiile formulate sint folositoare pen
tru îmbunătățirea muncii de în
drumare și control în școli" Răs
punsul menționează și o serie 
de măsuri concrete
luat în urma apariției articolului 
cercurile pedagogice de limba ro
mână și comisiile metodice de 
specialitate au fost ' îndrumate să 
se preocupe de lectura elevilor, 
de stimularea tinerelor talente în 
cercurile literare, de participarea 
largă a tinerilor la olimpiadele de 
limba română matematică, fizică 
și chimie, la activitatea formații
lor artistice din școli etc.

La rîndul său. Sfatul popular al 
Capitalei face și o propunere : 
deoarece televiziunea prezintă pu
ține programe pentru elevii diii 
școlile medii, ar fi necesară orga
nizarea unei consfătuiri cu partici
parea unor cadre didactice, direc
tori de școli și reprezentanți ai 
Studioului de televiziune Bucu
rești în cadrul căreia să se dez
bată conținutul emisiunilor pentru 
tineretul studios.

La același articol, DIRECȚIA 
ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
DIN MINISTERUL INVAȚAMlN- 
TULUI ne răspunde, printre al
tele : în vederea sporirii eficienței 
muncii educative organizate în a- 
fara lecțiilor, pentru a asigura- pe
trecerea timpului liber în mod ra-

Ochii străzii și ai orașului R Soluții gen 
„bazar** R Cînd merceologii decid în este* 
tică R Economii prost înțelese

Este Inutil să mal subliniem importanța contribuției aduse 
de magazine, de vitrinele acestora la estetica peisajului ur- 

. ban Pe Ungă atributul practic de invitare a cumpărătorilor să 
viziteze magazinul, ele constituie pentru oaspeții ocazionali 
un prim contact, prime impresii despre oraș ; iar pentru lo
calnici — adevărate tablouri care decorează fațadele clă
dirilor, participînd, paralel cu rolul lor economic, la educa
ția estettcă a cetățenilor.

In legătură cu vitrinele, al căror nivel artistic a marcat 
anumite progrese, am cerut părerea cîtorva specialiști — 
arhitecți, artiști plastici, vitrinieri etc.

PĂREREA UNUI ARHITECT

pro- 
care 
care 
mo- 
pro-

Vitrinele sînt ochii străzii și ai 
orașului, ne-a declarat tovarășul 
arhitect AURELIAN TRIFU. Deci, 
li se cuvine aceeași atenție atît 
din partea arhitectului care le 
iectează, cit și a întreprinderii 
le folosește, a decoratorului 
etalează exponatele. Evitarea 
notoniei se poate realiza prin
cedee diferite : pereți complet vi- 
trați — pentru expunerea de flori 
șau automobil?, de pildă — vitrine 
mai mici pentru bijuterii șau mer
cerie etc Unele vitrine pot avansa 
mult in trotuar — cele ale maga
zinului de încălțăminte de pe ma
gistrala nord-sud, bunăoară —
constituind accente noi în rezolva
rea urbanistică a străzii și atrăgînd 
privirile. La Varșovia am văzut o 
cofetărie cu o vitrină originală : în 
fața unui perete în întregime vi
trat, o cutie de sticlă înaltă de 1 m 
iese în stradă doar atît cît să ex
pună privirii pietonilor un platou 
cu prăjituri; protecția față de cir
culație o asigură o jardinieră de 
înălțimea unei trepte, care înain
tează în trotuar ceva mai mult de
cît mica vitrină, aducînd cu florile 
sale un aspect elegant, sărbăto
resc.

Indiscutabil că prezintă o deose

bită importanță conținutul vitrinei
— grafica, etalarea mărfurilor, Dar 
și elementele exterioare își au rolul 
lor în crearea ambianței. Un aspect 
neplăcut oferă magazinul „Grivița" 
din piața Gării de Nord, unde — 
împotriva luminii și căldurii solare
— s-au improvizat perdele din ma
terial plastic (ca la o seră) și s-au 
agățat bucăți de pinză care ascund 
cu totul marfa expusă. Nu s-ar fi 
putut prevedea, la o înălțime po
trivită, copertine sau umbrare din 
pîhză discret colorată ?

Pentru rezolvarea scenografiei 
vitrinelor la un nivel artistic cores
punzător cerințelor actuale cred că 
ar putea contribui intr-o măsură 
importantă organizarea unor atelie
re care să cuprindă specialiști, de
coratori, artiști plastici special pro
filați in acest domeniu, in cadrul 
unor întreprinderi ca „Decorativa", 
unități ale Fondului Plastic.

...A UNUI GRAFICIAN
In legătură cu dublul aspect, gra- 

fică-etalare. al vitrinelor am cerut 
părerea graficianului MIHU VUL- 
CĂNESCU. Spațiul deseori generos 
pus la dispoziția vitrinierilor pen
tru a prezenta mărfurile, ne-a spus 
el, este de multe ori insuficient uti
lizat sau pur și simplu cu un gust

cu totul discutabil. Ceea ce nu în
seamnă insă că nu se realizează și 
vitrine izbutite, atrăgătoare. Maga
zinele „Polar" și „Delta", de pildă, 
fac uneori încercări reușite, dar nu
mai sezoniere, de amenajare a „fe
restrelor" magazinelor. Spațiul ce le 
stă la dispoziție în acest scop este 
cu mult mai mic decît cel de peste 
drum, unde vitrinele magazinului 
„Electrotehnica", cît niște holuri de 
cinema, sînt încărcate de mărfuri 
cu nemiluita, puse doar cu fața spre 
stradă, etichetate — și atît (N.R. 
— Aici apar, din cînd în cînd, și 
unele manechine de un „gust" 
care frizează monstruosul). Cam 
același lucru se întîmplă la maga
zinele alimentare din Piața Amzei, 
de pe șos. Giurgiului, unde încer
cările de a da vitrinelor un chip 
propriu, cu aspect modern, sînt 
încă prea timide. Ne întrebăm cum 
alte magazine ca „Victoria", „Unic", 
librăria de lingă cinematograful 
„Scala", magazinele Fondului Plas
tic, Uneori cele ale Romartei etc., 
reușesc să aranjeze cu gust o vi
trină în fața căreia să te oprești, 
care să rețină atenția, iar altele — 
destul de multe — se complac in
tr-o asemenea mediocritate ?

In spațiul de care dispune, vitri
na poate și trebuie să utilizeze toa
te mijloacele de prezentare grafică 
și comercială a mărfurilor, ba une
ori și unele, să spunem, de regie: 
amplasament, lumini, mișcare etc. 
Ceea ce implică nemijlocit și bunul 
gust al meșterului, și pe cel al res
ponsabilului de magazin.

La ștrandul Floreasca din Capitala

pe aceeași stradă, chiar în localuri 
vecine ? De ce mai avem încă o 
serie de vitrine urîte, cu mărfuri 
claie peste grămadă, gen „bazar"?

— Cine răspunde de munca vi
trinierilor ? ne adresăm unui... vi- 
trinier.

— Fiecare atelier de acest profil 
ține de un O.C.L. ; șeful serviciului 
comercial al O.C.L.-ului respectiv 
aprobă sau respinge proiectele 
noastre — ne-a lămurit un vitri- 
nier principal

— Și ce pregătire are ?
— în orice caz economică, nu 

artistică...
— Adesea vitrinierul trebuie să 

lupte din greu cu cite un merceo
log care — de unde pină unde ? — 
„se pricepe" și el în arta aranjării 
vitrinelor — ne-a informat un eta- 
lator. — Ai pus acolo două lulele 
în vitrină ! — te apostrofează, ca 
să-ți dea apoi o soluție-ordin : în
carcă vitrina cu produse, băiete ; 
nu știi că „marfa expusă este pe 
jumătate vîndută" ?

— In meseria noastră ne aflăm 
intr-un cerc vicios, constată un al
tul. Meseria aceasta e în general 
subapreciată. Din cauza asta, rar 
se găsește cite un amator să ocu
pe vreun post din schema prevăzu
tă pentru atelier.

— Și în ce privește aproviziona
rea cu materialele necesare ar 
trebui introdusă mai multă ordine, 
ni s-a mai spus. Deși ni se pun la 
dispoziție fonduri, sîntem nevoiți 
să ne procurăm materialele la în
tâmplare, fără nici un fel de plani
ficare. Uneori vitrinierii trebuie să 
obțină singuri, de unde și cum pot, 
aprobările, mijloace de transport, 
să se ocupe de încărcatul și descăr
catul materialelor achiziționate. 
Iată cum pierdem foarte mult timp 
prețios de lucru. In legătură cu a- 
provizionarea atelierelor, tovarășul 
Bela, vitrinier principal al atelie
rului care deservește magazinele 
O.C.L. Textila 1, a făcut o propu
nere care merită atenție : să se în
ființeze un magazin de mic gros, in 
genul aceluia al Fondului Plastic, 
de unde orice atelier de acest fel 
din țară să-și poată procura mate
rialele necesare.

în legătură cu problemele reda
te mai sus am avut o discuție cu 
tov. AUREL URICARU, șeful 
serviciului organizarea și tehnica 
comerțului din Ministerul Comer
țului Interior. Cu acest prilej 
ne-au fost relevate o serie de re
alizări obținute !n modernizarea 
decorurilor de vitrină, ■ etalării

După cum afi consta
tat. domnișoara X 
fundă complexitatea 
ții cu neplata 
impolitețea cu 
mul.

Printre afîtea 
snobisme, există 
mul 
bul „complex 
ruda 
piață 
drept 
bism, 
nu-și 
nici măcar n-o salută pe 
stradă. „Simplistul* e 
băiat modest ; nu se su
pără el pentru afîta lucru.

Păcat, foarte păcat. De 
fapt, cei doi se înțeleg 
foarte bine. Fiecare de
naturează realitatea în 
Iul său.

Dacă „simplistului* 
place o carte în care 
meni nu moare, nimeni 
divorțează, nimeni nu 
îmbolnăvește, nimeni 
plînae în hohote, nimeni 
nu rîde în hohote, snobul 
„complex" azvîrle cît 
colo romanul în care nu 
descoperă de la primele 
paqini o crimă, un incest 
sau măca' un adulter.

Dar nu înțeleg de ce 
„comolexul" se poartă atît 
de distant cu .simplistul*î 
nici nu-l dă bună ziua 
cînd îl vede pe stradă. 
De unde afîta răceală ? 
E o greșeală la mii'oc ; 
nici nu știu ei cît de bine 
s-ar înfeleae, cîle ar avea 
să-și spună

„Complexilor* și „sim
pliștilor" terminați o dată 
cu răceala dintre voi I A 
sosit timpul să vă îmbră
țișați...

con- 
vie- 

chiriei și 
dramatis- Teatrul satirtc-muzical 

nașe' (grădina „Boema"): Vese
lie la 174 — (orele 20,15).

Orele Jurnalul televi
ziunii Emisiune de știin
ță și tehnică pentru pionieri si 
școlari : „Muztcă și., fizică". 20.00 
— Spectacol de circ. înregistrat 
pe peliculă 21,30 - Ctntă Nico- 
leta Mastero (harpă) șl Jlarion 
lonescu-Galati (vioară) 2SJ0 — 
Buletin de știri. în încheiere, bu
letin meteorologic.

mărfurilor. O analiză făcută re
cent de Ministeru. Comerțului In
terior asupra activității în dome
niul reclamei comerciale a cons
tatat creșterea preocupării orga
nelor comerciale pentru aspectul 
general al vitrinejor Se organizea
ză frecvent vitrine eu tematică de 
sezon, comerțul este permanent în 
căutarea unor tematici noi, atrac
tive. Multe vitrine prezintă pro
dusele în acțiune sau sub aspec
tul pe care îi-l dă folosința mici 
colturi de bucătărie cu un mane
chin — gospodină, busturi drapa
te în țesături etc.

...Și totuși se constată serioase 
rămîneri în urmă.

— Cauzele ?
— Țin firește 

care s-a pornit 
oamenii 
bă.
- 51 

oamenii 
scopuri 7

— Organizăm anual cursuri pen
tru Vitrinieri.

— în privința îndrumării vitri
nierilor ai fi interesant de știut 
cine aprobă schițele, proiectele de 
aranjare a vitrinelor.

— După ce le elaborează, vitri- 
nierii le discută cu șefii serviciilor 
comerciale ale O.C.L.-urilor.

— Bineînțeles că ei Își pot spu
ne părerea din punct de vedere al 
situației fondului de marfă, al In
teresului comercial pe care îl pre
zintă vitrina.

— Desigur...
— Dar din punct de vedere 

fistic ?
— Le apreciază lumea.., 
„Lămurindu-ne" în privința 

drumării artistice am trecut la 
subiect.

Organizațiile comerciale din 
nele regiuni ajung la o situație 
paradoxală : pe de o parte sînt ră
mase în urmă în ce privește ni
velul reclamei comerciale, al de
corării vitrinelor, pe de alta sfîr- 
șitul anului trecut le-a găsit cu 
importante sume necheltuite din 
fondurile destinate acestui scop. 
Bilanțul organizațiilor comerciale 
din regiunea Ploiești însumează la 
acest capitol „economii" de circa 
200 000 de lei (reportați de fapt 
din 1963), al acelora din regiunea 
Suceava — 170 000 de lei, O.C.L. 
Confecția-București — circa 50 000 
de lei.

— De ce această situație ? lTam 
întrebat pe tovarășul Uricaru.

întreprinderea „RECOM" nu are 
capacitatea de a acoperi necesarul 
de utilaj comandat. Asta ar 
cauză. Alții fac economii 
înțelese...

în încheierea convorbirii 
tre, tov. Aurel Uricaru ne-a 
„Considerăm vitrina ca 
palul, mijloc de > A___
în cea mai mare măsură la inde- 
mîna organizațiilor comerciale ; cu 
ajutorul vitrinei prezentăm direct 
marfa...

Ii dăm perfectă dreptate. Dacă 
se recunoaște atît de categoric ro
lul mare al vitrinei în reclama co
merciala. atunci spre vitrinieri și 
spre munca acestora trebuie să se 
îndrepte mai din plin atenția ca
drelor din comerț.

ROMULUS Șl REMUS - cine
mascop Patria (completare Me
lodiile străzii) - Bd Magheru nr. 
12—14 București 
Melodiile străzii) — 
Gheorghiu-De.i nr 6 
Dinamc (completare 
străzii) — Șos Ștefan ce) Mare, 
Arenele Libertății (completare 
A cui e vina ?) - Parcul Liber
tății Excelsior (completare A cui 
e vina ?) - Bd I Mai nr 174,
Grivita (completate A cui e vina?)
— Calea Griv<țet - podul Basa- 
rab. Modern (completare A cui e 
vina?) - Piața G Coșbuc nr. 1 
DOMNUL: Republica (completare 
Construim) — Bd Magheru nr 2, 
Grădina ..Progresul (completare 
Construim) - str Ion Vidu nr 5, 
Tomis (completare Construim) — 
Calea Văcărești nr 21 — rulează 
și la grădină Melodia (comple
tare Construim) - Șos. Ștefan 
cel Măre colt cu str Lizeanu. 
STRIGATUL • Luceafărul (com
pletare Printre lebede și baloane)
— Bd. 184h nr 6 Expoziția reali
zărilor economiei naționale a 
R-P R — Piața Scint.eii Grădina 
,,Doina" (completare Printre le
bede și baloane) - Str Doamnei 
nr. 9. Ferbviai (completare Prin
tre lebede baloane) - Calea 
Griviței nr 80 ClNTlND DESPRE 
ARIZONA ■ Carpați (completare 
Gust bun., bun gust) “ ' ~~ 
gheru nr 23, Capitol (completare 
Drumul) - Bd Gh Gheorghiu- 
Dej nr. 16 — rulează și la gră
dină. LALEA JA NEAGRA - ci
nemascop Festival - Bd Gh. 
Gheor ghiu-Dei nr 14 — rulează și 
la grădină -- Pasajul Eforie. 
FIUL CĂPITANULUI BLOOD —

entral (completare 
”-r._) - Bd Gh.

Unirea 
- Bd. 
la gră- 
DE RE-

cinemascop •
Muzeul Cornel Medrea) — 
Gheorghiu-De nr 2, 
(completare Urma roșie) 
1 Mai nr 143 - rulează și 
dină DATl-Ml CONDICA 
CLAMATEI ; Lumina (completare 
Oltenii din Oltenia) - Bd Gh. 
Gheorghiu-Dej nr 12. Giulești 
(completare Oltenii din Oltenia) .. .. nr _6 JUN. 

Union - Str.
5—7 Popu- 

nr. 31. 
COPII : 

9 — 
OLI-

— Calea Glulesti 
GI.A TRAGICA ;
13 Decembrie 
lai - Str 
PROGRAM 
Doina - Stt 
rulează _..
VER TWIST. Doina 
net nr. 9 Cultura) - .
tilie nr 2 ZIMBETUL 
TIRI CONTEMPORANE 
BAI.IȘTI.
RIA 
SOCIALIST 
NIT
SKI : Tinppurl Noi 
Gheorghlp-De.i nr 18 PRELUDIO 
U - cinemascop înfrățirea In
tre popoare (completare Casa ce
tate) - Bd Bucureștli-Nol. Mio
rița (completare Laminorul de 
țevi) _ Calea Moșilor nr 127. 
INTILNIRE LA ISCHIA - cine
mascop : Dacie (completare Sport 
nr. 3/tsț65) — Calea Griviței nr. 
137. Volga i~~ —' ' ~
— cinemascop)
nr 61 america' 
(ambele serii): Buzeșt) 
zeștl nr 9—1) - 
dină, Cringași - Sos Crîngași nr. 
42. Cotrocem - '
nr. 9. UN LUCRU ..................„„
TIMP -. Bucegi (completare La cel —. ......... ........ Maj ,ir

DECO- 
MINU- 
Muzeul 
Diidești

mai înalt nlveli — Bd l 
57 - rulează șl la grădină 
RAȚII PENTRU „COPIII 
NE": Flăcăi., (completare 
Cornel Medrea) - Calea ____ ...
rtr. 22 Flamura (completare Sa- 
veri Dunecovskt) - șos Giurgiu
lui nr 155 ZIDUL ÎNALT i Vitan 
(completare Trei grăsuni) - Ca
lea Dudeștl or 97 - la grădină 
rulează filmul CINTIND IN 
PLOAIE Progresul (completare 
Caii arabii - șos Giurgiului nr 3. 
DE DOI BANI VIOLETE : Mun
ca — Șos Mihai Bravu nr 221, 
Viitorul — str M Eminescu nr.
27. FEMEIA NECUNOSCUTA : 
Arta - Calea Călărași nr 153 — 
rulează și la grădină. RABY M'A- 
T1AS: Moșii >i - Calea Moșilor 
nr. 221 - la grădină rulează fil
mul UCIGAȘII DE FEMEI NUN
TA CU PERIPEȚII : Cosmos 
(completare La hotarul » două 
lumi) _ Șos Panteiimon nr 89. 
SĂRITURĂ tN ÎNTUNERIC : Co- 
lentina — Sos Colentina nr. 84 — 
rulează șl |a grădină PENSIU
NEA BOULANKA -. Floreasca — 
Str. J ș Bach nr. 2. BP.ATARA 
DE GRANATE — cinemascop : 
Rahova (completare Minunea <1e 
la Ghlza) 
118 - la
LEGEA și FORȚA 
ȘOIMAREȘTILOR - 
(ambele serii) : Lira 
Șopîrie) - Calea 13 
nr. 196 - la grădină 
mul ZBORU) ÎNTRERUPT. CUM 
SE REUȘEȘTE fN DRAGOSTE î 
Drumul Sării (completare Con
struim) - st< Drumul sării nr. 
30 Pacea (completare Fotbalfș 
nu uitați copilăria) _ Bd. Uv*-- 
turii nr 70—72 WINNETOU - ci
nemascop • Ferentari - Calea 
Ferentari nr. 86 REBELUL MAG
NIFIC: Grădina ..Progresul-Parc" 
(completare Marile emoții mici) 

Piața Libertății.

Timpul probabil pentru zilele 
<ie 3 4 Și 5 august tn țară : Vre
me usoi instabilă tn jumătatea de 
vest și nord-vest a țării. Cerul va 
fi variabil Vor cădea averse 
locale de ploaie însoțite de des
cărcări electrice în Ardeal. Banat 
și Moldova. Vînt slab pină la po
trivit din vest. Temperatura în 
scădere ușoară, mai ales tn nor
dul tării Minimele vor fi cuprinse 
intre 8 ș! 18 grade lai maximele 
între 24 șl 34 grade, mai ridicate 
în sud. In București și pe litoral : 
Vreme în general 
cerul variabil. Vînt 
potrivit din vest, 
tn scădere ușoară.
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Campionatul mondial universitar de șah CAIAC-CANOE

După două runde în turneul final

Lucrările colocviului internațional
F. I.J.E.T. „România turistică"

SINAIA (prin tele
fon). — După o zi de 
ocSnă, în care au vi
zitat orașul Brașov și 
locurile pitorești din 
împrejurimi, șahiștii 
s-au așezat ieri din 
nou in fața meselor 
de joc disputîndu-și 
intîlnirile rundei a 
doua. Dintre partide
le întrerupte vinejri 
seara, atenția a fost 
atrasă de „întrerupte
le" dintre U.R.S.S. și 
Cehoslovacia — două 
din principalele pre
tendente la locurile 
fruntașe. Șahiștii ce
hoslovaci au pierdut 
ambele partide, astfel 
er. scorul final al în
tâlnirii a devenit 2—2. 
Acest rezultat, ca și

altele din runda de 
ieri, au făcut lupta 
mai strînsă și mai 
echilibrată in ultima 
parte a campionate
lor. cînd fiecare ju
mătate de punct pier
dută sau cîștigată are 
o deosebită impor
tanță. Reprezentativa 
noastră a întrerupt 
aseară cu un rezultat 
nedecis meciul cu for
mația R. D. Germane: 
1/2—1/2 (Nacu — Frit
sche), trei partide fi
ind întrerupte în po
ziții complicate.

Iată rezultatele ce
lorlalte meciuri : gru
pa A : Cehoslovacia— 
Olanda 3—0 (1), Un
garia—U.R.S.S. 0—3 
(1), Anglia—Danemar

FOTBAL După o lună de pregătirii

Petrolul - Lotul reprezentativ 2-0...
Sîmbătă, la Ploiești, lotul nostru 

reprezentativ a susținut un meci 
de verificare în compania forma
ției locale Petrolul în fața căreia 
a cedat cu 2—0. Dacă rezultatul 
cifric al acestei întîlniri contează, 
în fond, mai puțin, surprinde însă 
maniera de ansamblu în care s-au 
comportat selecționabilii de-a lun
gul jocului, atît sub aspect teh
nic, cît și al puterii de luptă. Dă 
de gîndit, mai ales, lipsa de efica
citate de care dă dovadă în con
tinuare înaintarea și nesiguranța 
apărătorilor, lucru care ar trebui 
să stea mai mult în atenția an
trenorilor și a jucătorilor, deopo
trivă. Lotul a folosit următorii ju

DE PESTE
HOTARE

ATLETISM «
U.R.S.S. A ÎNVINS S.U.A.
A 7-a ediție a tradiționalului meci 

atletic U.R.S.S.—S.U.A., desfășurat la 
Kiev, s-a încheiat cu scorul general 
de 181,5—155,5 puncte în favoarea 
gazdelor. Echipa sovietică s-a com
portat remarcabil revanșînd înfrînge- 
rea suferită anul trecut la Los Ange
les. Pentru prima oară în istoria a- 
cesfor meciuri dintre atleții sovietici 
și cei americani, în competiția mas
culină victoria a revenit echipei 
U.R.S.S. cu scorul de 118—112 punc
te. La feminin, pentru a 7-a oară con
secutiv, au terminat învingătoare atle
tele sovietice (63,5—43.5 puncte).

A. BARABAȘ 
VICTORIOS LA SOFIA

• în prima zi a „Dinamoviadei" 
de atletism de la Sofia atletul ro
mân Andrei Barabaș a repurtat vic- 
, >ria în proba de 5000 m plat cu 
timpul de 14'15’’ Sprinterul polonez 
Lewaridovski s-a clasat pe primul 
loc la 100 m plat cu timpul de 
10” 4/10

• în cadrul unui concurs de na- 
tație desfășurat la Londra, echipa 
masculină a R F Germane a stabi
lit un nou record mondial în proba 
de ștafetă 4x110 yarzi liber cu 
timpul de 3’41” 8/10 Recordul pre
cedent era de 3 41" 9/10 și aparți
nea echipei Australiei.

• Triburile indienilor Tarahumara 
(Mexic), trăiesc in deșertul stîncos 
Chihuahua și prin modul lor de 
viată au rămas cu veacuri în urmă 
fată de restul Mexicului Ei se dis
ting însă printr-o rezistentă puțin 
obișnuită, puțind să alerge zeci de 
kilometri fără să obosească. Antre
norii comitetului olimpic mexican 
s-au deplasat în 50 de sate ale a- 
cestor indieni pentru a organiza 
concursuri de alergări pe distante 
lungi și a selecționa tineri ce vor 
fi antrenați în vederea Olimpiadei 
din anul 1968.

PRONOSPORT
Concursul nr. 31 din 1 august

Dinamo Bacău — C.F.R. Pașcani 1 
Ceahlăul P. Neamț—Textila Buhuși 1 
Metalul Ttrgoviște — Rapid Mizil 1 
Poiana Cîmpina — Flacăra Moreni 2 
C.S.M. Sibiu — Gaz Metan Mediaș 1 
Faianța Sighișoara — Textila

Si. Gheorghe anulat
Minerul Lupeni — Jiul Petrila X 
Minerul Deva—Metalul Hunedoara 2 
Industria sîrmei — Clujeana 1
Arieșul Turda — A.S. Aiud x
Vagonul Arad — C.S.M. Reșița X 
Electromotor Timișoara — C.F.R.

Arad 

ca 1—2 (1); grupa B : 
Austria—Suedia l1/»— 
l1/» (1), Scoția—Belgia 
1—1 (2), Cuba—Tuni
sia 1—2 (1), Bulgaria— 
Finlanda 2—1 (1).

După comportarea 
lor de pînă acum, se 
pare că cele mai în
dreptățite aspirante la 
primele locuri în cla
samentul final al gru
pei A sînt formațiile 
Cehoslovaciei, U.R.S.S., 
României și Danemar
cei. Lucru pentru care 
întîlnirile directe din
tre acestea sînt aștep
tate cu mult interes. 
Bineînțeles, nici sur
prizele nu sînt ex
cluse...

E. BOLIHRONIADE

cători : Ionescu (Haidu) — Popa, 
Nunweiller III, C. Dan (D. Nicolae), 
Hălmăgeanu (Greavu), — Gher- 
gheli (D. Popescu), Nunweiller VI 
(Iancu) — Pîrcălab (Badea), Sasu 
(Mateianu), Voinea (Sasu), S. 
Avram.

Selecționata
Șanhai — Știința Cluj 1—1

Continuîndu-și turneul în R. P. 
Chineză, echipa Știința Cluj a ju
cat la Șanhai cu selecționata ora
șului. Meciul s-a încheiat la ega
litate : 1—1 (0—0). La 2 august e- 
chipa clujeană pleacă la Pekin.

BASCHET

„Cupa Mării Negre" a revenit 
echipelor noastre

între 30 iulie și 1 august, Sala 
sporturilor din Constanța a fost 
gazda întrecerilor pentru „Cupa 
Mării Negre" la baschet. Alături 
de selecționatele de seniori, se
nioare, juniori și junioare ale ță
rii noastre, au participat echipele 
masculine și feminine Radnicki 
Belgrad și Chemie Halle. Parti
dele ultimei etape s-au încheiat 
astfel : masculin : România (ju
niori) — Chemie Halle 67—56, 
România (seniori) — Radnicki 
Belgrad 94—66 ; feminin : Româ
nia (junioare) — Chemie Halle 
31—53, România (senioare) — 
Radnicki Belgrad 52—47. Clasa
mentele finale . masculin : Româ
nia (seniori), România (juniori), 
Radnicki Belgrad, Chemie Halle ; 
feminin : România (senioare), 
Radnicki Belgrad, Chemie Halle, 
România (junioare).

în legătură cu desfășurarea a- 
cestei competiții, tov. GR1GORE 
COSTESCU, antrenor secund al 
lotului de seniori, ne-a relatat te
lefonic următoarele :

„Paralel cu obiectivul de a 
cîșfiga trofeul pus în joc, între
cerile de la Constanța au consti
tuit un mijloc util de verificare 
a pregătirii echipelor noastre 
înaintea unor competiții interna
ționale în a doua jumătate a lunii 
august : Universiada de la Bu

La meciul de box România—Iugoslavia. Pe ring t Ion Otvtts (stingă), in
luptă cu Vuicicl

Finalele 
campionatului 
de juniori

Noua pistă nautică de 1 000 de 
metri, amenajată pe lacul Snagov in 
vederea campionatelor europene, a 
fost „dată in folosință" cu ocazia li- 
nalelor campionatului republican de 
caiac-canoe pentru juniori, desfășu
rate simbătă.

Construite în vederea „europene
lor" de la 13-15 august, tribunele au 
fost pline (in special cu școlari ve- 
niți să-și Încurajeze colegii), iar ju
riul și cronometrajul au funcționat 
in noul turn de arbitraj. Introduce
rea in atmosfera apropiatelor între
ceri europene a fost întregită de în
suși faptul că i-am văzut concurind 
pe majoritatea reprezentanților țării 
noastre la Criteriul european al ju
niorilor.

Subliniem participarea bogată la 
acest concurs, dirzenia cu care ti
nerii concurenți și-au disputat cele 
18 titluri de campioni republicani, 
precum și nivelul tehnic ■*— in gene
ral, ridicat — al competiției. Antre
norul emerit Radu Huțan, care a 
urmărit cu justificat interes întrece
rile (evolua schimbul de mîine al ca
iacului și canoei noastre!), s-a decla
rat mulțumit atît de nivelul tehnic 
al campionatului, cît și de latura sa 
spectaculară, subliniind in această 
ultimă privință mai ales probele de 
caiac dublu fete cat. II, caiac 4 bă
ieți cat. II și canoe dublu cat. II, 
in care învingătorii nu s-au putut 
detașa decît cu zecimi de secundă.

Ca și anul trecut, o comportare 
foarte bună au avut-o juniorii de la 
Ș.S.F. Timișoara, învingători in cinci 
probe și ocupanți a numeroase alte 
locuri fruntașe. Este un succes fru
mos care răsplătește eforturile an
trenorului V Alexandrescu. Foarte 
bine au concurat și juniorii bucu- 
reșteni de la Clubul Sportiv Școlar 
și Dinamo, fiecare din aceste cluburi 
ciștigind cite patru titluri. O men
țiune și penltu Voința Arad, victo
rioasă in două finale. Cite un titlu 
au obținut cluburile Steaua, Olimpia 
București, Constructorul Timișoara.

dapesta și Balcaniada pentru ju
niori din Iugoslavia. Manifesfînd 
multă poftă de joc, echipele mas
culine au avut o comportare în 
general bună. Echipa de seniori, 
din care s-au remarcat Albu, Cr. 
Popescu, Novac, Savu și Nosievici, 
a cîștigat detașat toate meciurile, 
însă trebuie să-și pună la punct 
pregătirea fizică pentru a putea 
menține un ritm rapid pe tot par
cursul jocului. O impresie favora
bilă au lăsat juniorii : prin acțiuni 
tactice bine organizate ei au a- 
răfat că, mobilizîndu-se suficient, 
pot obține rezultate foarte bune. 
Așa au reușit, de exemplu, o fru
moasă victorie (62—60) în meciul 
cu formația iugoslavă Radnicki, 
clasată pe locul 4 în campiona
tul Iugoslaviei. O mențiune pen
tru Diaconescu, Tarău și Ruhring. 
Echipa de senioare, deși a ocupat 
primul loc în clasament, randa
mentul ei a fost sub posibilitățile 
reale. în partida cu selecționata 
de junioare, de pildă, a fost con
dusă aproape tot timpul, reușind 
abia în ultimul minut să cîștige 
la diferență de 3 puncte.

Timpul rămas pînă la începerea 
competițiilor amintite mai sus va 
trebui folosit intens de către an
trenori și jucători pentru ca echi
pele noastre (în special cea femi
nină de senioare) să poată evolua 
la valoarea posibilităților lor reale*.

Dorința de a cunoaște frumuse
țile peisajului atît de variat și de 
inedit al patriei noastre a reunit, 
duminică, la Poiana Brașov, nu
meroși scriitori și ziariști de tu
rism din 15 țări: Algeria, Belgia, 
Bulgaria, Canada, Cehoslovacia, 
Danemarca, Elveția, Franța, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Izrael, Olan
da, Polonia, Spania, Ungaria. Pen
tru ei, Uniunea Ziariștilor din 
R. P. Română și Oficiul național 
de turism „Carpați" a organizat, 
între 1 și 3 august, sub egida Fe
derației internaționale a scriitorilor 
și ziariștilor de turism (F.I.J.E.T.), 
organizație neguvernamentală re
cunoscută de U.N.E.S.C.O., Coloc
viul internațional „România turis
tică".

Printre invitați se află Jose Ig
nacio de Arrillaga, președintele 
F.I.J.E.T., și Jacques Billiet, secre
tar general.

La festivitatea de deschidere, 
care a avut loc duminică după-a- 
miază, participanții la colocviu au 
fost salutați de Nestor Ignat, pre
ședintele Uniunii Ziariștilor din 
R. P. Română.

în numele F.I.J.E.T., a luat apoi 
cuvîntul Jose Ignacio de Arrillaga. 
După ce a mulțumit organizatori
lor acestei manifestări, el și-a ex
primat părerea că colocviul de la 
Poiana Brașov corespunde întruto- 
tul scopurilor F.I.J.E.T.-ului, con
tribuind la întărirea colaborării în

Sărbătorirea 
„Zilei Marinei"

(Urmare din pag. I-a)

...Deodată țîșnește spre văzduh 
ca o săgeată albă, înscriind în 
zborul său o linie aproape perpen
diculară pe luciul apei, un avion 
supersonic comandat de lt. col. 
Alexandru Marcu. După el, gru
puri de avioane cu reacție a- 
duc marinarilor salutul aviatori
lor.

Ca în fiecare an, a avut loc un 
program bogat de jocuri marină
rești. Figura simbolică a lui Nep- 
tun — Zeul mărilor — și-a ales 
de data aceasta ca vehicul torpila, 
escortată de două elicoptere. A- 
proape 100 de marinari înscriu cu 
trupurile lor pe oglinda apei ini
țiale,; scumpe poporului : R.P.R. și 
P.C.R. Urmează demonstrații ale 
înotătorilor, evoluția ambarcațiu
nilor, sărituri de la trambulină, 
gimnastică pe ponton etc. Ca un 
simbol al colaborării dintre avia
ție și marină elicoptere execută 
lansări de scafandri și salvări de 
naufragiați. în toate s-au văzut pre
cizia și iscusința, pregătirea te
meinică, măiestria ostașilor flotei 
noastre. Nu au lipsit nici jocurile 
vesele: mulți înotători și-au în
cercat abilitatea în „Hora rațelor" 
și „Capturarea purcelului suspen
dat pe școndru". Punțile ambarca
țiunilor au devenit adevărate es
trade plutitoare. Echipa artistică 
ostășească „Albatrosul" a prezen
tat un frumos spectacol de cîntece 
și dansuri.

De pe tronul roșu așezat pe pon
tonul principal coboară „Neptun". 
Apoi, de Ia bordul unei ambarca
țiuni de forma unei balene, el și-a 
luat rămas bun de la miile de 
spectatori prezenți la sărbătoare, 
urînd marinarilor noi succese în 
pregătirea lor.

Pe înserate, în portul Mangalia 
a apărut constelația de lumini. La 
bordul navelor s-a aprins pavoa
zul electric. Jocurile marinărești, 
carnavalul bărcilor, jocurile de ar
tificii, adevărate jerbe luminoase, 
au continuat pînă tîrziu.

★
Ziua Marinei a fost sărbătorită 

și în porturile dunărene româ
nești, precum și de marinarii flo
tei lacului de acumulare de la 
Bicaz. La Galați și Brăila, după 
tradiționalele întreceri nautice și 
jocuri marinărești, după-amiază și 
seara s-au desfășurat programe 
artistice susținute de formații de 
amatori și de colective ale Tea
trului muzical din Galați.

Cum construim 
locuințele? 
Cind le dăm 
in folosință?

(Urmare din pag. l-a)

Elaborarea proiectelor pornind 
de la fazele de detalii de sis
tematizare și pînă la proiectul 
de execuție, nu a constituit o pre
ocupare permanentă pentru orga
nele sfatului popular. Ele nu au 
intervenit cu hotărîre pentru ca 
D.S.A.P.C. să asigure la timp do
cumentația tehnică, nu au stabilit 
obligații stricte de respectare a 
graficelor. La aceasta contribuie și 
proiectantul — D.S.A.P.C. — care 
propune uneori termene ce pun 
pe constructori în situații dificile. 
De exemplu, în cazul locuințelor 
din zona Tipografilor III s-a pro
pus că termen de predare a pro
iectelor de rețele și puncte ter
mice — 30 septembrie, deși se știe 

tre ziariștii și scriitorii din dome
niul turismului, la dezvoltarea tu
rismului internațional, precum și la 
o mai bună cunoaștere a României.

în continuare, prof. univ. Al. Bă
lăci, membru corespondent al Aca
demiei R. P. Române, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, a prezentat re
feratul „România turistică".

Pe agenda de lucru a colocviu
lui figurează expuneri despre fru
musețile naturale și monumentele 
istorice ale țării noastre, despre 
turismul internațional în România 
ș.a„ ținute de oameni de știință și 
cultură. Vor fi organizate, de ase
menea, excursii documentare în re
giunile Brașov, Bacău, Suceava și 
Dobrogea. Astfel, în cursul zilei de 
duminică, participanții au vizitat 
localități turistice de pe Valea 
Prahovei.

Seara, Uniunea Ziariștilor din 
R. P. Română a oferit un dineu.

(Agerpres)

Expozijie
La Galeriile Fondului plastic 

din Capitală a avut loc duminică 
vernisajul expoziției pictorului 
Dan Hatmanu, cîștigătorul bursei 
„N. Grigorescu" a Academiei R.P. 
Române pe anul 1960.

că perioada de încălzire începe la 
15 octombrie. Este de neînțeles 
cum se poate imagina execuția 
acestor lucrări în numai 15 zile.

Firește, un asemenea spirit cri
tic e bun. Era însă mult mai bine 
dacă sfatul popular orășenesc 
ar fi combătut la timp orice 
tendințe de prelungire a ter
menelor de predare a documen
tației, ar fi stabilit din vre
me amplasamentele noilor lo
cuințe, Este clar pentru oricine că 
pe șantiere nu s-a putut lucra. în 
ritm susținut atîta timp cit con
structorii nu cunoșteau amplasa
mentele și nu dispuneau de pro
iecte. Or, de pregătirea acestor 
ondiții esențiale pentru începerea 

lucrărilor răspunde in primul rînd 
sfatul popular.

Despre tema pusă în discuție 
am căutat să aflăm și părerea to
varășului ing. ILIE MORODAN, 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Timișoara.

De fiecare dată, în consfătuirile 
cu constructorii se vorbește despre 
flux tehnologic, productivitate, ca
litate, confort. Dar an (fe.an pe 
șantiere se ’lucrează „în asalt", nu 
se respectă termenele planificate 
de dare în folosință a locuințelor. 
Pe șantiere se simte lipsa de mun
citori și utilaje : în prezent pe șan
tierele din Timișoara există cu a- 
proaoe 1 000 de muncitori mai pu
țin decît în 1963, deși volumul de 
lucrări a crescut mult. Oăre nu se 
putea ști și prevedea acest lucru ’ 
După părerea mea, asigurarea ne
cesarului de muncitori, ridicarea 
calificării celor existenți, concomi
tent cu mai buna organizare a 
muncii la punctele de lucru, ar tre
bui să constituie în prezent prin
cipala preocupare a conducerii 
trustului și a grupului de șantiere 
din Timișoara. Bineînțeles, ele 
trebuie să primească un sprijin se
rios din partea conducerii sfatului 
popular regional. Aș vrea să mai 
spun că nici eu nu pot fi de acord 
cu consolarea tovarășilor de la 
trust. în locul automulțumirii, cu 
nimic justificată, consider că este 
necesar să se stabilească măsuri 
eficace pentru a grăbi ritmul de 
execuție și a preda la termenele 
prevăzute toate apartamentele 
planificate.

Despre activitatea constructorilor 
din Timișoara, precum și despre 
practica încetățenită la trustul re
gional de construcții de a nu res
pecta an de an termenele de pre
dare a locuințelor planificate, iată 
ce ne-a spus și tovarășul ing. 
ION NEACȘU, director tehnic în 
C.S.C.A.S. :

în cazul trustului regional de 
construcții Banat s-au cumulat o 
serie de condiții nefavorabile care 
determină o activitate cu mult sub 
posibilitățile șantierelor. Cînd spun 
aceasta, mă refer la nepredarea la 
timp a documentației tehnice, la 
frontul de lucru insuficient pregă
tit, la o muncă slab organizată, la 
aprovizionarea necorespunzătoare 
cu materiale. Faptul că din cele 
peste 1 100 de apartamente aflate 
în construcție la începutul anului 
în regiune nu s-a terminat pînă 
acum decît o mică parte ilustrează 
cît se poate de grăitor ritmul lent 
de lucru din perioada de iarnă și 
din lunile următoare. Cît privește 
lipsa brațelor de muncă, aceasta 
este determinată în mare măsură 
de eșalonarea nerațională a lucră
rilor. de vîrfurile mari de produc
ție din anumite perioade. Consider 
că prin asigurarea unei ritmicități 
normale, prin executarea lucrărilor 
în lanț, trustul poate compensa 
lipsa forței de muncă.

— Ce considerați că trebuie fă
cut pentru ca situația din acest an 
să nu se mai repete în viitor ?

— Construcțiile de locuințe se 
pretează foarte bine la o ritmici
tate industrială. Tocmai de aceea 
ele trebuie organizate temeinic, 
înainte de începerea anului de 
plan. Aceasta presupune, după pă
rerea mea, respectarea cîtorva con
diții esențiale: 1) asigurarea din 
timp a documentației pentru fron
tul de lucru al anului viitor ; 2) 
terminarea la cel puțin 50—60 la 
sută din construcțiile anului ur
mător a lucrărilor de fundații și 
zidărie pînă la sosirea timpului 
friguros, pentru a se putea lucra 
intens în interior ; 3) completarea 
necesarului de constructori califi

cați, concomitent cu extinderea 
metodelor înaintate de execuție și 
organizarea temeinică a muncii.

La conducerea T.R.C.-Banat se 
constată și un stil de muncă de
fectuos, neoperativ. Ea este în 
mică măsură preocupată de per
spectiva activității șantierelor, cău
tând să rezolve totul „pe picior", 
deseori cu întârzieri. Părerea 
mea este că trustul’ are toate con
dițiile să asigure construcția și 
predarea ritmică a noilor locuințe 
— sarcină importantă subliniată în 
documentele celui de al IX-lea 
Congres al partidului. Totul de
pinde de folosirea rațională și de
plină a posibilităților existente, de 
îmbunătățirea stilului și metodelor 
de conducere a șantierelor, de 
promptitudinea în aplicarea unor 
măsuri eficiente.

★

Din cele relatate reiese clar că 
sfaturile populare orășenesc și re
gional, împreună cu trustul regio
nal de construcții, trebuie să sta- „ 
bilească fără întîrziere măsuri , 
precise și ,.eficiente pentru recupe- . 
rarea rămjȘțerii în urmă în tealiza- ", 
rea planului construcțiilor de lo
cuințe. Se impune, de asemenea, 
să fie reanalizată cu răspundere 
eșalonarea dării în folosință a 
apartamentelor planificate pe 1965. 
Nu este deloc normal ca 71 la sută 
din apartamente'tiă fie date în fo- .. 
lostnță în ultimul trimestru al anu- • 
lui Este de datoria comitetului 
orășenesc de partid să intensiiice 
munca politică în rîndurile con- • 
structorilor, să sprijine organiza
țiile de bază în activitatea lor, să 
urmărească în permanență desfă
șurarea lucrărilor pe șantiere și 
aplicarea măsurilor stabilite pen
tru ca locuințele planificate în 
acest an să tie predate în întregi
me și la un înalt nivel calitativ.

Ritm cotidian
(Urmare din pag. l-a)

Planurile țării sînt planurile noas
tre, viitorul fiecăruia dintre noi 
coincide cu viitorul țării, aseme
nea fascicolelor de raze care se 
adună și izvorăsc din discul solar.

Poate că nicăieri nu este mai e- 
vident acest proces de Integrare ■■ 
a fiecăruia în colectivitate și a co
lectivității în ins cu nume propriu, 
decît în marile noastre uzine, ce- 
tăți ale creației, utide ritmul mun
cii capătă intensitate armonică de 
stup. Entuziasmul se traduce aici, 
mai mult decît pe alte ironturi ale ’ 
muncii, în metodă și calcul știin
țific, în ceea ce se numește, cu un 
termen consacrat, stil de muncâ. 
Modelarea unei matrițe, turnarea 
sau uzinarea unei piese, montarea 
și finisarea unui motor sînt ansam
bluri de operații ce se repetă, cu 
participarea zilnică a sute sau mii 
de oameni, intr-un efort conjugai. 
Operațiile nu sînt spectaculoase, » 
locul omului este exact definit pe 
fiecare scară a marelui angrenaj, 
care se pune însă în mișcare prin 
prezența cîtimii necesare de ener
gie dăruită precis tocmai de acest 
om. Cum este el ?

Dați înapoi filmul realizării unui 
metru de stofă și. veți ajunge la 
țesătoare ; proiectați invers pr.Oce- . 
sul de compunere a Unei neve Sffu 
a unui tractor și veți ajunge lâ 
mîinile omului care a șlefuit fie
care piesă, care a răsucit tiecare 
șurub El poartă un nume, munca 
lui ștampilează prin calitatea și 
valoarea ei nu numai un detaliu 
ci o întreagă creație.

Am putut aprecia .îndeaproape 
munca unui asemenea constructor, 
urmărindu-1 la locul de producție 
și urmărind apoi destinul operei 
finite.

Opera finită este locomotiva Die- 
sel-electrică, produsă în serie la 
„Electroputere". numele omU-lui — 
unul dintre autori — este Ion Can- 
tea. Nu vom intra în detalii de de
scriere tehnică, nu vom da cuvîn
tul explicațiilor de ordin striat r ro- 
feBional, ci vom extrage o alte. 'ră- 

sătură dominantă care dă sens e- 
fortului și anume exigența. O exi
gență plenară, aplicată sieși, apli
cată celor din jur. Este exigența 
care pune sub lupă fiecare etapă 
a muncii, transformînd-o într-o per
manentă confruntare cu etalonul de 
calitate pe care meșterul îl urmă
rește. Entuziasmul nu înseamnă pri
peală, ci ambiția nobilă de a în
făptui mai mult prin mai bine. Așa 
a fost făurită și cea de-a 261-a lo
comotivă Diesel-electrică, care a 
ieșit pe porțile’ uzinei în cinstea 
Congresului partidului ; așa se vor 
făuri cele care vor urma. Marca 
fabricii devine nu numai o emble
mă colectivă, ci și emblema u- 
nui om.

Entuziasm înseamnă îndrăzneală, 
Iar îndrăzneala creatoare este de 
asemenea o trăsătură constitutivă 
a constructorilor noștri. Ne întîlnim 
cu ea pretutindeni, în asimilarea 
noilor tehnologii, a noilor tipuri de 
mașini și utilaje, ca și în febra cău
tării lor breatoaie, în energia cu 
care inovatorul înlocuiește o solu
ție veche printr-o soluție superioa
ră Slnt momentele de răscruce In 
munca unui om șatr a Unui colec
tiv. Ele sînt anunțate prin lente și 
perseverente acumulări, printr-o 
muncă asiduă de qercetare și ex
perimentare, în care se valorifică 
din plin iscusința, fantezia, talen
tul. Această muncă depășește a- 
desea cadrul uzinei sau al șantie
rului,' continuîndu-se acasă sau la 
bibliotecă. Efortul colectiv se pre
lungește prin perseverența efortu
lui personal, ridicînd la strălucire 
noțiunea de răspundere față de o 
întreagă colectivitate. Cum să-i 
mulțumești omului care caută de 
unul singur o soluție nouă pentru 
munca tovarășilor lui, întoreîndu-se 
la ei cu ochi strălucitori de bucu
rie ? Este inovatorul, raționalizato- 
rul, omul care își rezervă în mod 
voluntar din răspunderea obșteas
că o parte mai mare. Iluminat de 
dorință de a jidica și mai sus 
munca , lui și a tovarășilor lui.

L-am întîlnit pretutindeni și pe 
acest om, pe șantiere, în fabrici și 
uzine : el e în prima linie a fron
tului muncii, mai mult — el se află 
în avanposturile creației. Cartea 
Directivelor i-a deschis noi ori
zonturi, înaripîndu-i neliniștea crea
toare, căutările, fantezia, invitîndu-1 
să-și ridice privirile mai sus, spre 
noi înălțimi.

Entuziasm înseamnă îndrăzneală, 
avînt nobil, creație. Este ritmul 
muncii și al vieții noastre, ritmul în 
care pulsează istoria la noi.

Recolta de azi...
(Urmare din pag. I-a)

Aici însă recoltatul merge încet, 
în -loc ea, griul căzut sau mai 
înburuiețiit șă fie, secerat manual 
se recoltează cu combinele. Acesteâ 
se înfundă des, iăr randamentul 
lor .este, scăzut.. Din cele 300 ha 
cu grîu, in ziua de 30 iulie nu se 
recoltase decît circa 100 ha. La 
cooperativa agricolă de producție 
din Beclean cele 3 combine se de
fectează des, iar remedierile se fac 
cu întîrziere.

In raionul Gherla s-a recoltat 
jumătate din suprafața cu pă- 
ioase,. î.n. multe unități viteza zil
nică: de lucru a fost mai mare de- 

'6ÎTCSâ prevăzută: Ea~£t>operativele 
agricole de producție din Buza, 
Pălatca, Suatu și în altele seceri
șul este pe terminate. La unele 
unități- însă cu aceleași condiții, 
recoltatul merge greoi, existînd 
pericolul de a .se înregistra pier
deri. Printre acestea sînt coopera
tivele agricole din Borșa și Ghiolț, 
■unde nu s-au mobilizat suficiente 
brațe de muncă, cea din Fizesu 
Gherlei, unde combinele de la 
S.I&T. Bonțida se defectează des.

Tn condițiile regiunii Cluj, cînd 
mare parte a cerealelor se recol
tează manual, este necesar să fie 
grăbite căratul snopilor la arii și 
treieratul. Cu puține excepții a- 
ceste două lucrări încă nu se află 
în atenția unităților agricole.



IMAGINI Operațiuni ofensive
DIN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

VIETNAM- - - - - - ale forțelor patriotice

monstrații antiguvernamenta
le din Guayaquil (Ecuador)

Ca urmare a recentelor de

Peste 6 000 de țâran! din regiunea pentru a cere guvernului satisia-

Pe străzile Atenei In timpul 
grevei generale de 24 de ore, 
organizată de Contederațla 

Generală a Munci!

numeroși studenți au fost a- 
restațl

Tokio s-au întrunit în capitala țării 
cerea revendicărilor lor economice

• Atacarea unor posturi ale trupelor guvernamentale în apro
pierea Saigonului o 69 avioane doborîte în luna iulie deasu

pra teritoriului R. D. Vietnam

SAIGON 1 (Agerpres). — Parti
zanii sud-vietnamezi au întreprins 
în noaptea de sîmbătă spre dumi
nică 16 atacuri împotriva posturi
lor înaintate ale trupelor guverna
mentale din apropierea Saigonului, 
relatează agenția U.P.I. Un purtă
tor de cuvînt american a făcut cu
noscut că atacurile partizanilor au 
fost declanșate prin surprindere, 
fără să indice însă numărul pier
derilor 
talilor. 
gătura 
litatea
Nang, a fost făcut impracticabil de

în rîndurile guvernamen- 
Un nou pod, care făcea Ie
pe calea ferată între loca- 
Hue și baza americană Da

RECUNOAȘTERI
AMARE

Corespondentul ziarului a- 
merican „New York Herald 
Tribune", care se află în ca
pitala sud-vietnameză, rela
tează :

„Guvernul premierului Ngu
yen Cao Ky depune eforturi 
deosebite pentru a achiziționa 
recruți și a ademeni volun
tari. La Saigon a devenit o 
scenă obișnuită cînd un poli
țist oprește un tînăr pentru 
a-i verifica documentele. Po
liția caută documente medi
cale false privind scutirea de 
serviciul militar, care se vînd 
cu aproape 1 000 de dolari". 
Ziaristul arată în continuare 
că marionetele din Saigon 
„suferă pierderi fără prece
dent •— morți, răniți și dispă
ruți fără urme. Dezertarea 
face ravagii în rîndurile for
țelor armate și militarii sud- 
vietnamezi nu mai au încre
dere în victorie".

„New York World Telegram 
and Sun“ relevă că, deși în 
Vietnamul de sud se trimit 
trupe americane cu zecile de 
mii, treburile marionetelor 
saigoneze merg din ce în ce 
mai prost.

unități ale Frontului național de 
eliberare. Timp de 3 ore patrioții 
sud-vietnamezi au declanșat un 
puternic foc de mortiere împotriva 
a trei posturi de pază din apropie
rea podului. Apoi, după ce au ani
hilat unitățile de pază, au trecut 
la distrugerea podului. Primele ra
poarte sosite la Saigon indică că o 
bună parte din pod a fost distrusă. 
După atac, partizanii s-au retras.

★

HANOI 1 (Agerpres). — Forțele 
armate și populația din R. D. Viet
nam au doborît în cursul lunii iu
lie 69 de avioane americane, care 
au întreprins raiduri agresive dea
supra teritoriului acestei țări, a- 
nunță agenția V.N.A. în aceeași 
perioadă, au fost făcuți prizonieri 
șase piloți americani.

★
TOKIO 1 (Agerpres).— Cel de-al 

28-lea congres al Consiliului ge
neral al sindicatelor japoneze (So- 
hyo), reunit la Tokio, a adoptat în 
unanimitate o rezoluție prin care 
se exprimă hotărîrea sindicatelor 
japoneze de a organiza masele 
populare împotriva agresiunii în 
Vietnam, a apăra securitatea 
și independența Japoniei prin a- 
brogarea tratatului cu S.U.A. și re
trocedarea imediată a insulei Oki
nawa.

I 
I 
I
I 
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I
I 
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SCURTE ȘTIRI
GENEVA. La 1 august, poporul elvețian a aniversat Întemeierea Confede

rației elvețiene, care a avut loc la 1 august 1291.
Hans-Peter Tschudi, președintele Confederației elvețiene, a adresat țării un 

mesaj consacrat sărbătorii naționale a Elveției.

Atena GUVERNUL NOVAS
REFUZĂ SĂ DEMISIONEZE

(Agerpres). — Situația 
Grecia continuă să fie 

în timp ce actualul gu-

ATENA 1 
politică din 
precară, 
vern condus de A. Novas refuză
să demisioneze, deși nu a primit 
votul de încredere al parlamentu
lui în perioada legală de 15 zile 
de la constituirea sa, fostul pre
mier Papandreu a declarat că nu 
va accepta o nouă ședință a par
lamentului, preconizată pentru 2 
august în vederea votului de în
credere.

ROMA. La demonstrația organi
zată pe străzile centrale din To
rino de muncitorii de la fabrica 
textilă din oraș, demonstranții pur
tau pancarte pe care scria „8 000 
de muncitori flămînzesc", „Cerem 
achitarea salariilor". O delegație a 
demonstranților s-a prezentat in 
fața prefectului și i-a expus re
vendicările muncitorilor care vor 
să obțină achitarea salariilor re
ținute de administrație și acorda
rea de garanții că fabrica nu va 
fi închisă.

XIENG HUANG. Comandamen
tul suprem al forțelor Patet-Lao 

.a făcut cunoscut, prin intern'cediul 
postului de radio Vocea Larsului, 
că armata și forțele patriot^tf lao- 
țiene au doborît 10 avioane ame
ricane în primele 22 de zile ale 
lunii iulie. Aparatele americane, 
arăta postul de radio, Întreprind 
permanent acțiuni de recunoaștere 
și de bombardament în mai multa 
regiuni ltijoțiene.

imagine de la deschiderea festivalului „Salzburg 19651

Avîntul luptei de 
din Mozambic

ZANZIBAR 1 
gerpres). — 
declarație făcută la 
Zanzibar 
Mondlane, președinte
le Frontului de elibe
rare din Mozambic 
(Frelimo), a arătat că 
răscoala armată a po
porului din Mozambic 
împotriva colonialiști-

(A- 
într-o

Eduardo

lor portughezi, în
cepută în septembrie 
anul trecut, cuprinde 
în prezent toate pro
vinciile nordice și o 
parte a celor centrale 
din țară. Numărul 
luptătorilor pentru e- 
liberarea țării crește 
continuu, a subliniat 
Mondlane.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 
invitația Comitetului Central al 
P.C.U.S., o delegație a Partidului 
Comunist din Indonezia, condusă 
de D. N. Aidit, a făcut o vizită în 
U.R.S.S.

Delegația a avut convorbiri cu 
o delegație a C.C. al P.C.U.S., din 
care au făcut parte L. Brejnev, M. 
Suslov, B. Ponomariov și alții. în 
timpul 
schimb 
actuale 
ale mișcării comuniste internațio
nale, precum și în problemele re
lațiilor dintre P.C.U.S. și P.C. din 
Indonezia.

convorbirilor s-a făcut un 
de păreri în problemele 

ale situației internaționale,

eliberare

în prezent, a spus 
Mondlane, Portugalia 
este nevoită să men
țină în Mozambic o 
armată de 40 000 de 
oameni, cheltuind 
pentru ducerea războ
iului colonial peste 100 
de milioane dolari pe 
an.

La 31 iulie, delegația indonezia- 
nă a părăsit Moscova.

★
PEKIN 1 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția China Nouă, 
la 1 august la invitația C.C. al P.C. 
Chinez a sosit la Pekin o delegație 
a Partidului Comunist din Indone
zia în frunte cu D. N. Aidit, pre
ședintele Comitetului Central al 
P.C. din Indonezia.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
Ciu En-lai, vicepreședinte al C.C. 
al P.C. Chinez, Den Siao-pin, se
cretar general al C.C. al P.C. Chi
nez, și alți conducători ai P.C. 
Chinez.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

BELGRAD. La 1 august, A. Har
riman, ambasador al S.U.A. pentru 
probleme speciale, și-a încheiat 
vizita de șase zile în Iugoslavia și 
a plecat la Londra. în timpul vizi
tei sale în Iugoslavia, Harriman a 
avut două întrevederi cu pre
ședintele Tito și o convorbire cu 
primul ministru al Indiei, Shastri, 
care a fost și el în vizită în Iu
goslavia.

LISABONA. In cadrul procesului 
de la Lisabona înscenat de autori
tățile salazariste unui grup de 31 
de studenți și elevi, procurorul a 
cerut sîmbătă pedepse de cîte opt 
ani închisoare pentru cinci acu
zați printre care și o fată. Pentru 
alți zece acuzați au fost cerute 
pedepse de cîte doi ani închisoare. 
După cum se știe, 
vîrstă între 16 și 25 de ani, slnt 
învinuiți de 
deoarece s-au pronunțat pentru o 
mai largă autonomie a asociațiilor 
studențești.

acuzații, în

„delicte" politice,

KOTONOU. La 1 august, po
porul Republicii Dahomey a sărbă
torit 5 ani de la proclamarea in
dependentei țării. în orașul Ko- 
tonou a avut Ion o paradă militară 
și o demonstrație. în piața centrală 
a orașului s-a deschis „Tîrgul din 
Kotonou" — prima expoziție națio
nală a realizărilor obținute în cei 
cinci ani de independență.

...Uriașa arenă de la Madison 
Square Garden era tixită de lume. 
17 000 de newyorkezi de diferite 
vîrste ascultau și aprobau pe o- 
ratori. De microfon s-a apropiat 
Bayard Rustin. în 1963, el fu
sese organizatorul impresionantu
lui marș la Washington, pentru 
drepturile civile ale negrilor. 
Dar acum nu era nici miting 
electoral, nici adunare pentru 
drepturile civile și, în general, 
nici unul dintre oratori nu atacase 
vreo temă de politică „internă". 
Aplecîndu-se peste tribună, Rus
tin a chemat mulțimea să demon
streze pe stradă. în fruntea 
coloanei au pășit principalii vor
bitori de la mitingul de protest 
împotriva politicii Administrației 
în Vietnam : senatorul Wayne 
Morse, soția doctorului Martin Lu
ther King, liderul populației ne
gre, cunoscutul expert în politica 
internațională, Hans Morgenth.au, 
de la Universitatea din Chicago.

Vietnam, trimiterea de noi for
țe americane în Asia de sud-est. 
Intervenția în Republica Domini
cană a deschis și ea ochii multor 
americani.

Primele semne au provenit din 
mediile intelectuale și îndeosebi 
din cele universitare. La foarte 
scurt timp după începerea bom
bardamentelor asupra Republicii 
Democrate Vietnam, aproape 400 
de profesori universitari din regiu
nea Boston au semnat o scrisoa
re de protest adresată președinte
lui, scrisoare care a apărut- în 
„New York Times'. Același text a 
mai fost publicat de două ori în

plomatice au venit în mijlocul stu
denților și profesorilor pentru a 
explica politica oficială. Președin
tele Johnson a ținut, de la inaugu
rarea mandatului său, aproape o 
sută de cuvîntări, cea mai mare 
parte consacrate politicii externe. 
Un șir dintre aceste cuvîntări au 
fost rostite tocmai în universități.

Procesul de trezire a opiniei a- 
mericane, reflectat mai pregnant 
în universități și colegii, a cuprins 
noi cercuri — pe măsura angajă
rii tot mai directe 
S.U.A. în Vietnamul de 
țelegerii că extinderea 
împotriva poporului

a trupelor 
sud, a în- 
agresiunii 
vietnamez

postarea pe pichete în fața in
stituțiilor guvernamentale, orga
nizarea de adunări de 
ploare tot mai mare (la sfîrși- 
tul lunii mai la mitingul de la U- 
niversitatea Berkeley au partici
pat 10 000 de tineri). La una din 
adunări, reprezentanții studenților 
de la 18 universități americane au 
calificat războiul dus de S.U.A. îm
potriva Vietnamului „periculos, 
imoral și sortit eșecului — un răz
boi care provoacă suferințe atît 
vietnamezilor cit și americanilor, 
și care trebuie să înceteze ime
diat*. Prin intermediul unor circuite 
de radio sau televiziune a avut

am-

cetarea imediată a bombarda
mentelor asupra Vietnamului de 
nord". Scriitori și artiști de vază 
au boicotat „Festivalul artelor' 
organizat la 14 
Albă.

Organizația de 
mericanii pentru 
cratice' — deși de orientare an
ticomunistă — a cerut demi
terea din funcția de subse
cretar de stat a lui Thomas Mann, 
pe care îl consideră responsabil 
pentru Intervenția în Republica 
Dominicană. Singurul dintre fon
datorii organizației care a protes
tat împotriva acestei cereri este...

artelor' 
iunie la Casa

intelectuali „A- 
acțiuni demo-

ANATOMIA UNEI DEZBATERI
UN EXAMEN 
NEOBIȘNUIT

Alegerile prezidențiale din 1964 
au fost precedate, pentru 
dată în viața politică 
de o largă dezbatere în proble
mele politicii externe. Recent, li
derul minorității din " “
Dirksen, considera într-un interviu 
că principala cauză a înfTÎngerii 
candidatului partidului republican 
în alegeri a fost stigmatul de 
„trigger happy' pus de propa
ganda democrată și prin care 
Goldwater era înfățișat ca un i- 
responsabil, căruia nu trebuie să 
1 se încredințeze „trăgaciul ato
mic". Deși înfrîngerea lui Gold
water nu poate fi explicată numai 
prin declarațiile sale în domeniul 
politicii externe, rămîne fapt că 
grupul care a mers deschis sub 
stindardul războiului a suferit o în- 
frîngere categorică.

Dar în locul materializării pro
misiunilor de pace făcute de can
didatul democrat la președinție, pe 
prim plan au apărut intensificarea 
intervenției în Vietnamul de sud, 
bombardamentele asupra R D.

prima 
americană.

Senat, F.

presa americană sub semnătura 
unor grupuri de profesori din New 
York și din regiunea Philadelphia. 
Astfel, a început reacția în lanț a 
scrisorilor de protest. Un moment 
nou a survenit cînd un grup de 
profesori de la Universitatea din 
Michigan a chemat la organizarea 
unei zile de grevă împotriva răz
boiului. Președintele Universității 
și guvernatorul statului au intrat 
în acțiune. Grupului de profesori i 
s-a impus să renunțe la chemarea 
la grevă. El și-a transpus însă ini
țiativa pe alt plan. Astfel a apă
rut mișcarea „teach-in" care avea 
să ia o mare răspîndire. Nu poate 
fi tradus ad litteram acest termen, 
dar sensul lui este de „lecții-dez- 
bateri politice". Politica Adminis
trației în Vietnam a fost supusă 
unei adevărate anchete publice. 
Răspîndirea mișcării „teach-in" a 
alarmat diferite cercuri oficiale. 
Reprezentanți de frunte ai diplo
mației americane au fost trimiși 
să explice politica dusă în Viet
nam. Șeful Departamentului de 
Stat și alți fruntași ai ierarhiei di-

creează un pericol serios pentru 
soarta păcii și atrage după sine 
consecințe pe care le vor resimți 
tot, mai pronunțat masele largi. 
Reflectînd nemulțumirea și îngrijo
rarea opiniei publice „Washington 
Post" scria : „Aceasta ar însemna 
o sporire masivă a recrutărilor și 
o listă de pierderi sporită. Pe a- 
celași drum ne vor ieși în cale 
creșterea impozitelor, inflația și di
ferite restricții pe care le-ar aduce 
războiul’. Vorbind zilele trecute la 
o ședință a Congresului, senatorul 
Morse a subliniat: „Poporul ameri
can se teme profund de antrenarea 
țării noastre în treburile Asiei... Flă
căii americani mor astăzi în Viet
namul de sud în numele sprijinirii 
dictaturii militare. Dezbaterile asu
pra războiului din Asia de sud-est 
abia au început. Discuția va căpăta 
o mai mare amploare în țara noas
tră în lunile următoare, cînd din 
Asia de sud-est vor fi aduse tot mai 
multe sicrie acoperite cu steaguri 
americane".

In ultima vreme mișcarea de 
protest a luat și alte forme. Stu
denți și profesori au trecut la

loc un „teach-in* pe scară na
țională, centrul lui fiind la Wa
shington. Auditoriul a atins 
astă dată cifra de 150 000 de 
meni.

LUNGA NOAPTE

Hubert Hum-

de
oa-

să

— a 
iulie 
con-

„Războiul în Vietnam trebuie 
fie oprit. Lunga noapte a războiu
lui trebuie să fie curmată', 
declarat la începutul lunii 
dr. Martin Luther King, Ia o 
sfătuite a liderilor negri.

Lunga noapte... Expresia are o 
semnificație precisă. în trecutul a- 
propiat ea a fost folosită de li
derii luptei pentru drepturile civi
le cu referire directă la necesita
tea de a se pune capăt „lungii 
nopți a discriminării rasiale”. Deși 
acțiunile împotriva politicii de 
război au căpătat caracterul cel 
mai reliefat în mediul universi
tar, ele se desfășoară și în alte 
medii. în aprilie, peste 400 de ar
tiști și scriitori (printre care Ro
bert Lowell, Arthur Miller, William 
Styron și Edmund Wilson) au 
semnat un apel, chemînd la „în-

apariția unor noi 
în tîndurile scrii-

vicepreședintele 
phrey.

Caracterlzînd 
stări de spirit 
lorilor americani, romancierul Ja
mes Michener constata că, spre 
deosebire de deceniul precedent 
cînd oamenii de litere se simțeau 
izolați într-o societate pe care o 
considerau „îmbuibată și ne
ghioabă', în prezent scriitorii au 
căpătat un sentiment al angajării 
și „ajung din urmă restul lumii*. 
Solidar cu acei scriitori care au 
refuzat invitațiile la Casa Albă, 
romancierul Philip Roth declară : 
„Mulți dintre noi, cei care l-am 
sprijinit pe președintele Johnson 
în alegeri, ne simțim 
dați sau extrem de 
tuația internațională 
noi considerăm că 
mentul să menajăm

★

Desigur, toate aceste tendințe și 
manifestări trebuie privite la pro
porțiile lor reale în cadrul ansam
blului general al vieții politice a-

mericane. Deși există o diversitate 
de organizații care se pronunță 
împotriva războiului în Vietnam și 
a intervenției în 
nicană, influența 
ticii oficiale nu 
apreciată. După 
sorul american J. W. Smith, 
telectualii americani au încă o au
diență mică... Cea mai mare parte 
a organizațiilor populare — sindi
catele A.F.L.-C.I.O. și 
departe de a susține 
au rămas indiferente 
au luat poziție în 
politicii actuale'. Nu 
minimalizată. însemnătatea 
tului 
dă - 
la discursurile instigatoare 
unor senatori, lideri de dreapta, 
etc — care cheamă la intensificarea 
războiului. Lipsa de informații a- 
supra caracterului real al eveni
mentelor din lume, teama de a nu 
fi taxați drept „suspecți' și multe 
alte elemente ale complexului po
litico-social din Statele Unite fac ca 
apatia să mai domnească în rîndu
rile categoriilor largi de cetățeni.

Dai chiar dacă afirmarea în 
viața politică și la scenă deschisă 
a unei părți a tineretului șl inte
lectualilor constituie abia un în
ceput, fenomenul trebuie totuși 
relevat.

Comentînd ultima conferință 
presă a președintelui Johnson, 
genția France Presse relata

Republica Domi- 
lor asupra poll- 

trebuie supra- 
cum scria profe- 

„în-

altele — 
protestele, 
sau chiar 

favoarea 
poate fi 

vas- 
aparat de propagan
de la ziare de mare tiraj 

ale

NEW YORK. Noi incidente ra
siale s-au produs sîmbătă după- 
amiază 
(statul 
culoare 
protest 
Andrew Wnatley, cerînd autori
tăților locale 
vinovați 
Andrew 
ralii au 
amiază, 
tentat cu focuri de armă trase 
dintr-o mașină de către rasiști a- 
supra demonstranților miercurea 
trecută.

în localitatea Americus 
Georgia). Populația de 
a organizat un marș de 
împotriva asasinării lui

pedepsirea celor 
de această nouă crimă. 
Wnatley, ale cărei fune- 
avut loc sîmbătă după- 
a căzut victima unui a-

MONTEVIDEO. Nuflo Chavez 
Ortiz, fost vicepreședinte al Bo- 
liviei, a declarat la o conferință d‘", 
presă organizată în capitala Uru- 
guayului că mai multe grupări po
litice de opoziție au ajuns la o 
formulă de compromis în vederea 
unificării eforturilor lor în lupta 
împotriva juntei militare boliviene. 
El a anunțat totodată că a fost 
constituit „Consiliu) revoluției na
ționale" în fruntea căruia se află 
fostul președinte Paz Estenssoro și 
Juan Lechin.

astăzi tră- 
tulburați. Si
este gravă și 
nu este mo- 
Casa Albă*.

de 
a- 
câ 

pentru prima dată cu acest prilej,
„el — expunînd perspectivele sum
bre ale războiului din Vietnam — 
a manifestat îngrijorare față de 
reacția opiniei publice americane 
(subl. n.). în rîndul acestei opinii 
publice — continuă coresponden
tul — începe să se contureze în
trebarea : pînă cînd 7 Pierderile 
de vieți omenești nu sînt deocam
dată grele, dar este de așteptat 
o creștere a numărului de victi
me... Șl în Congres începe să se 
aibă în vedere reacția posibilă a 
populației*.

TOKIO. In capitala Japoniei s-a 
deschis duminică un congres inter
național al esperantiștilor, la care 
participă 1 700 de delegați din 46 de 
țări. In timpul congresului pârtiei* 
panții vor discuta problemele extin
derii sferei de circulație a acestei 
limbi internaționale artificiale. Este 
pentru prima 
congres tși 
Asia.

dată cînd un astfel de 
desfășoară lucrările în

Generalul Gerardo

Eugen PREDA

BOGOTA.
Ayerbo, comandant șef al arma
tei terestre columbiene, a anunțat 
sîmbătă că la Bogota a fost des
coperit un complot vizînd răstur
narea guvernului. Au fost arestate 
20 de persoane. După cum relevă 
agențiile de presă, anunțul des
pre așa-zisul complot vine să jus
tifice campania de represiuni de
clanșată de autorități împotriva 
adversarilor lor politici.
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