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Să stringem cu grijă
toate
plantele
furajere

în cele Atenția a consi- îndrep-

în aceste zile, una din cele mai importante lucrări agricole este strîngerea tuturor resurselor de furaje. De rezolvarea acestei probleme de mare însemnătate economică depind creșterea în continuare a efectivelor de animale, mărirea producției de carne, lapte, lînă și alte produse.Anul acesta în majoritatea regiunilor și raioanelor, în u- nitățile agricole socialiste se acordă o mare atenție recoltării, transportului și depozitării nutrețurilor. în această perioadă continuă cositul fî- nețelor. Această lucrare se află într-un stadiu avansat în regiunile Ploiești, Argeș, Banat, Oltenia și altele. Dar, cu toate că timpul este înaintat, în unele regiuni nu sînt mobilizate toate forțele pentru a se termina recoltarea fînețe- lor în cel mai scurt timp. Suprafețe mari de finețe necosite există încă în regiunile Cluj, Suceava, Maramureș și altele. Este necesar ca peste tot să fie luate măsuri pentru grăbirea cositului, transportul și depozitarea finului mai bune condiții, organelor de partid și liilor agricole trebuietată spre zonele cu suprafețe mai mari de finețe, cum sînt cele de deal și munte, unde cositul este mai întîrziat.Paralel cu cositul fînețelor naturale trebuie să se acorde maximum de atenție strîngerii oricăror resurse de nutrețuri : ierburi și buruieni de pe marginea șoselelor și căilor ferate, din poienile pădurilor, diferite ierburi de baltă etc. O bună parte din resursele de nutrețuri pot fi însilozate, asigurînd astfel a- nimalelor cantități cit mai mari de furaje suculente. A- cestea au o mare însemnătate pentru echilibrarea rațiilor și îndeosebi pentru sporirea producției de lapte.O problemă care trebuie să stea mai mult în atenția specialiștilor, a conducerii unităților agricole socialiste este calitatea furajelor. Nici un e- fort nu trebuie considerat prea mare dacă este vorba de a menține valoarea hrănitoare a nutrețurilor, de a evita pierderile de proteină și vitamine. Aceasta depinde nu numai de recoltarea la timp, ci și de modul cum se fac transportul și depozitarea furajelor, ferirea lor de intemperii. Luînd toate măsurile care se impun pentru strîngerea neîntîrziată, transportul și depozitarea corespunzătoare a furajelor, organele de partid, consiliile a- gricole vor putea da cea mai puternică contribuție voltarea șeptelului și producției animale.

strîngerii

Caporal Matei ION

(Continuare în pag, a Il-a)

(Continuare în pag. a II-a)

VIAȚA

agri- 
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Con- 
grija 

și sfatului nostru pentru 
agriculturii socialiste, pen-

A ROMÂNIEI SOCIALISTE

O datorie

v 1

10 000 tone de utilaje montate

de Nicujă TÀNASE

an proprietatea 
care 
de- 
era 

, s-a 
mi- 
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■ Dezvoltarea șepte 
lului, mărirea pro 
ducției de carne, lap 
te, lînă este condițio 
nată în cea mai mare 
măsură de asigurarea 
furajelor H în aceste 
zile este necesar să 
se acorde o atenție 
deosebită 
tuturor resurselor de 
nutrețuri S3 De mare 
însemnătate este co
situl fînețelor, lucrare 
care trebuie să fie 
terminată în cel mai 
scurt timp Nu numai 
cantitatea, ci, într-o 
măsură hotărîtoare, 
calitatea nutrețurilor 
asigură o bună hrănire 
a animalelor, mărirea 
producției acestora

„Apărarea patriei este datoria 
siîntă", iar „serviciul militar în rîn- 
durile Forțelor Armate ale Republi
cii. Socialiste România este obliga
toriu și constituie 
onoare a tuturor 
publicii Socialiste România", spune în articolele 40 și 41 proiectul Aceste ecou în din țara fapt patriotismul hotărîrea milioanelor de constructori ai vieții noi de a-și apăra cuceririle revoluționare obținute sub conducerea partidului. Aceste cuvinte răsună și mai viu în inimile noastre, ale tinerilor care satisfacem în prezent serviciul militar în armata populară — armată care aparține poporului și are menirea

o îndatorire de 
cetățenilor Rose din noii noastre Constituții, cuvinte găsesc un adînc inimile oamenilor muncii noastră, consfințind de lor fierbinte,

de a-i apăra munca și creația pașnică.Mă gîndesc acum, cînd scriu a- ceste rînduri, că am posibilitatea să-mi exprim liber părerea cu privire la prevederile cuprinse în legea fundamentală a țării, în timp ce, în trecut, ostașul era ținut departe de viața politică, înjosit și umilit, fiind socotit bun numai să apere interesele unor clase parazite. Despre situația degradantă a ostașului din vechea armată a României burghezo-moșierești am aflat multe lucruri triste de la părinți și de la muncitori mai vîrstnici, alături de care am lucrat ca sudor la Termocentrala din Bor- zești înainte de a pleca în armată.
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Imediat ce au sosit în cooperativa 
noastră ziarele în care era publicat 
proiectul noii Constituții, am stăruit 
mult timp, împreună cu tovarășii mei 
de muncă, asupra Articolului 10, în 
care se spune : „Cooperativele agri
cole de producție, formă socialistă 
de organizare a agriculturii, asigură 
condiții pentru cultivarea intensivă a 
pămînfului și aplicarea științei înain
tate, contribuie, prin sporirea produc
ției, la dezvoltarea economiei națio
nale, la ridicarea continuă a nivelului 
de viață al țărănimii și al întregului 
popor.

Statul sprijină cooperativele 
cele de producție și ocrotește 
priefatea lor..."

Asemenea cuvinte înscrise în 
sfituția țării vorbesc despre 
partidului 
înflorirea 
tru creșterea continuă a bunăstării 
noastre, a țărănimii, ca și a întregului 
popor.

Și pînă acum am simțit din plin, 
noi, țăranii, sprijinul statului. în 
cooperativa noastră, de pildă, au fost 
repartizați doi ingineri care ne ajută 
să muncim științific ogoarele ; lucrăm 
pămîntul cu mijloace mecanizate ; ni 
s-au pus la dispoziție îngrășăminte chi
mice și seminje din soiuri productive; 
de-a lungul anilor statul ne-a acor
dat credite pe termen lung, ne-a pus 
la îndemînă materiale de construc
ție ele. Muncind cu spor și folosind 
cu pricepere importantul ajutor pri
mit din partea sfatului, am reușit să 
dezvoltăm an de 
obștească a cooperativei, pe i 
Constituția țării o garantează pe 
plin. De la 5 586 000 de lei, cîf 
valoarea avuției obștești în I960, 
ajuns ca astăzi să fie de peste 12 
lioane de lei, ritmul mediu anual 
creștere fiind de circa 1,5 milioane 
de lei. Această sporire a averii obș
tești se răsfrînge tot mai mult asu
pra creșterii veniturilor cooperativei, 
ca și ale țăranilor cooperatori. Veni
tul total al cooperativei noastre ob
ținut anul trecut, de 6 200 000 de lei, 
a permis ca valoarea zilei-muncă să 
depășească suma de 37 de lei.

Tudor BOLBOAȘA
președintele cooperativei agricole 
de producție Straja, Dobrogea

PE ȘANTIERUL LAMINORULUI 
DE TABLĂ GROASĂ DE LA GALATI

Eficiență maximă 
în întreaga activitate 
economică CULTURALA

• Constant in îndeplinirea angajamentelor
• în 6 zile—352 tone de utilaje • Cum se 
traduce 1 la sută •Proiectări și metamorfoze
• Studii, dar și activitate practică

Trei mari uzine bine cunoscute, 
așezate una lingă alta, ca pe o ma
gistrală a muncii industriale și a 
creației ; trei denumiri înfr-o succe
siune istorică logică — „23 August", 
„Republica”, iar alături, ca un sim
bol al finalității, al saltului calitativ 
— „Fabrica de mașini-unelfe și a- 
gregate". Multe complexe industri
ale au apărut, în anii aceștia de ma
turizare, în Capitală și oriunde la 
noi. Dar întreprinderea care poartă 
pe frontispiciul său numele zilei 
de răscruce, de început al istoriei 
noi — 23 August — continuă să 
rămînă un centru puternic al in
dustriei constructoare de mașini.

Să ne începem deci vizita cu a- 
ceasfă uzină. Imaginaji-vă o mișcare 
imensă și neîntreruptă de utilaje, 
materii prime și materiale care in
tră, în garnituri lungi de tren, și 
ies, de asemenea, pe porfile uzinei. 
In fiecare lună, „23 August” pri
mește din diferite ramuri ale indus
triei și introduce în fabricație apro
ximativ 30 000 de sorturi de mate
riale. O uzină gigant care a livrat, 
numai în ultimele 6 zile, 352 tone 
de mașini și utilaje. Era de aștep
tat ca o astfel de întreprindere, cu 
rol de „consfructor-șef” în dezvol
tarea industriei, să fie vizată în Di
rectivele Congresului al IX-lea al 
partidului care trasează, ca primă 
sarcină de bază, continuarea neabă
tută a industrializării socialiste a ță
rii. Se află într-un stadiu avansat 
procesul de asimilare a locomotive
lor Diesel cu fracțiune hidraulică, 
despre care se amintește în Directi
ve ; uzina are sarcini însemnate pe 
linia colaborării sale cu alte între
prinderi la ridicarea marilor combi
nate ale socialismului, aflate acum 
în construcjie, precum și în reutila- 
rea întreprinderilor existente.

Intr-o hală a uzinei, ingeniozita
tea proprie tehnologilor a dat naș
tere unui dispozitiv masiv, de for
ma unui rotor de turbină cu palete. 
Tn jurul lui, oamenii asamblează un 
rezervor de mari dimensiuni. Șeful 
adjunct al serviciului tehnologic 
spune : „Dispozitivul pe care-l ve
deți ne-a dat ceva bătaie de cap. 
Este o concepție proprie a uzinei. 
Montăm cu el rezervoarele sferice 
de 1 000 m c pentru Combihatul 
chimic de la Turnu Măgurele. Con
struim trei rezervoare ca acesta”.

Pretutindeni lozinci și panouri a- 
frag atenția asupra angajamentului 
anual de a se depăși productivita
tea muncii cu 1 la sută. Echivalentul 
acestui modest procent înseamnă 
cinci motoare de 350 CP, zece pre
se de 150 tone și douăzeci de va
goane cisternă.

Se continuă o rodnică activitate 
de produejie și de cercetare tehni
că. Se continuă, de asemenea, co
nectarea tuturor eforturilor în înde
plinirea angajamentelor luate în în
trecerea socialistă pe întregul an. 
In fiecare zi sosesc la comifetul sin
dicatului situații și rapoarte, din 
care reiese stadiul de îndeplinire a 
angajamentelor. Viorel Ștefănescu, 
activist sindical, le centralizează.

— Era de așteptat, zice el. lată 
trei din cele douăzeci de echipe 
care se mențin evidențiate de la

începutul anului : montorii din echi
pa lui Ion Nae, care montează a- 
gregafu! cu role pentru laminorul 
Combinatului siderurgic de la Ga
lați ; cei din echipa lui Gheorghe 
Buruc, care lucrează acum la mon
tarea unor subansamble pentru lo
comotive. A treia — echipa de tur
nători a lui Gheorghe Dinulescu...

— Cîțî muncitori se mențin evi- 
dențiafi lună de lună ?

— N-am acum cifra exactă. Dar 
sînt cîfeva sute.

Ștefan ZIDĂRIȚĂ

(Continuare în pag. a V-a)

Trei dintre montorii evidenția)! In 
întrecerea socialistă de la uzina 
„23 August” (de la stînga la 
dreapta) : Ion Pâtrașcu, țelul de 
brigadă Ion Marin șl Vasile 

Chelaru

LONDRA

GALAȚI (coresp. „Scînteii"). Construcția marelui combinat siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" de la Galați avansează în- tr-un ritm susținut. La laminorul de tablă groasă toate lucrările sînt în grafic ; în hala laminorului se execută în prezent ultimele finisaje, iar în sălile de mașini și pe estacade se montează utilajele, echipamentul electric.întrecerea desfășurată în cinstea Congresului partidului este

acum, în aceste zile premergătoare lui 23 August, dezvoltată, amplificată. în ultima lună, echipele de mon- tori au așezat la loc definitiv, pe fundații, peste 3 000 tone de utilaje, de aproape nouă ori mai mult decît media lunară realizată în primul trimestru al anului. Printre acestea se numără : 3 foarfeci de tăiat și mașini de îndreptat tabla, șase poduri rulante care au și intrat în funcțiune. Se află într-un stadiu

avansat de montaj foarfecă hidraulică de brame de 2 900 tone. Ieri ni s-a comunicat că de la începutul a- nului, pe șantierul laminorului de tablă groasă al combinatului au fost montate 10 000 tone utilaje. In 
fotografie : cîțiva dintre montorii fruntași în întrecerea socialistă (de la stînga la dreapta) Aurel. Moca- nu, Socrate Cîșleanu, șef de brigadă. Radu Mihai și Petru Bala- ban.la dez- marirea

:

La strânsul linului Foto : Gh. Vințllă
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In căutarea sfintului
„Așteaptă

Habar n-aveți cit 
am alergat după sfîn- 
tul „Așteaptă". L-am 
căutat pînă și cu un 
felinar. Ca Diogene. 
Nimic. Mi-au ieșit în 

„Anapoda" și al- 
, Așteaptă“ — de- 

Și tare doream 
să-l cunosc. Personal. 
De ce ? Să-i tai coada. 
De ce tocmai coada ? 
Pentru că și-o vîră 
uneori în treburile 
noastre pămîntene.

Probabil că dum
nealui aflase de ce-l 
caut și mă ocolea. Dar 
tot l-am găsit. M-am 
împrietenit ca „Ana
poda“. I-am dat o țui
că de Văleni și l-am 
rugat pe el să ne a- 
ranjeze o întîlnire.

— De acord, dar 
trebuie să te deplasezi 
pînă la Tg. Jiu, mi-a 
zis „Anapoda".

— E oltean ?
— Nu. E din Vaslui, 

dar avem împreună 
o lucrare la Tg. Jiu:

— Ce lucrare ?
— Cu Trustul regio

nal de construcții Ol
tenia. Am găsit tere
nul slab și ne-am vîrît și noi coada pe-acolo.

Am luat primul 
tren și împreună cu 
„Anapoda" am călăto
rit pînă la Tg. Jiu. 
Acolo construiește 
trustul regional 740 
de apartamente. E de 
la sine înțeles că pe 
șantier sînt necesare 
materiale de construc
ții și că ele trebuie să 
sosească la timp. Dar 
dacă lucrurile ar sta 
așa, „Anapoda" și „Așteaptă" ar fi pe liber. 
Dar.

Dragi cititori, vă 
iau martori la urmă
toarea discuție.

— Domnule „Așteap
tă" (între timp am fă
cut cunoștință cu el), 
ce faci dumneata aici? 
Cu ce te ocupi pe șan
tier ? Dar sincer, ca 
între sfinți...

— îi ajut pe cons
tructori sä aștepte.

— Ce să aștepte ?
— Nisip, pietriș, ba

last, var și cărămidă. 
Înțelegi mata.

— Adică, te ocupi și 
cu aprovizionarea? De 
cînd ?

— De mic copil. Dar 
aici nu port eu răs
punderea.

— Cine atunci ?
— Întreprinderea ra

ională de industrie lo
cală Gorj.

Ne întrerupe „Ana
poda“ și zice :

— Stai nițel că aici 
e resortul meu.

— Cum adică ?
— li ajut pe cei de 

la I.R.I.L. Gorj. Am 
metoda mea. Și să vezi 
ce rezultate dă... Ma
terialele care ar trebui 
trimise aici, la Tg. Jiu, 
le expediază la Petro- șeni sau Hunedoara.

SEZON 
MORT 
PRODLEME VII

Vacanța de vară prezintă și anul acesta trăsăturile ei tradiționale. Londonezii aglomerează căile ferate, șoselele și avioanele în drum spre locurile de recreație, iar vizitatorii străini împînzesc străzile marelui oraș de pe malul Tamisei. Parlamentul și-a încheiat prima sa sesiune și a devenit... un punct turistic în exclusivitate. Mare parte a guvernului este plecată în concediu. Primul ministru Harold Wilson se relaxează de cîteva zile la reședința sa preferată din insulele Scilly, de unde păstrează un contact permanent cu Londra.Atmosfera de calm este însă numai aparentă întrucît problemele își păstrează actualitatea, răbufnind uneori subit la suprafață. Pe neașteptate a căzut, de exemplu, vestea ieșirii Singaporelui din Federația Malayeză, surprinzînd neplăcut cercurile oficiale britanice. Ele nu fuseseră nici consultate, nici înștiințate și nici nu li s-a cerut consimță- mîntul, deși era vorba de un eveniment petrecut într-o regiune unde sînt implicate importante interese britanice. Probabil că evenimentul a întrerupt în mod neplăcut primele zile de vacanță ale cîtorva personalități guvernamentale. „Evening News" scrie că „politica Marii Britanii din Extremul Orient a fost grav zdruncinată". „Evening Standard" este de părere că „secesiunea Singaporelui va stimula planuriie de a face din Australia o nouă cheie de boltă a politicii militare britanice în Asia de sud-est".In City, activitatea trepidantă nu a scăzut prea mult din intensitate. Presiunile asupra lirei sterline și amenințările din partea altor burse occidentale nu au încetat complet. Incertitudinile cursului de schimb mențin concentrată atenția cercurilor financiare și a agen- ților de bursă. Ultimele cifre ale Ministerului Comerțului au adus însă în aceste cercuri o mult așteptată înviorare și o doză de optimism, dat fiind că pe luna iulie s-a înregistrat un nivel record al exporturilor, ceea ce a permis micșorarea deficitului balanței comerciale a țării la numai un milion de lire sterline, față de 33 de milioane în iunie și 56 milioane în mai. Cu aceeași febrilitate vor fi, desigur, așteptate și rezultatele următoarelor luni : de ele va depinde în mare măsură reducerea de durată a deficitului comercial.
Liviu RODESCU

( Continuare 
în pag. a V-a)

Fabrica de încălțăminte „Progre
sul" din Capitală

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Activistul obștesc și-a impus de mult prezența pe terenul vast al muncii de partid. în timpul său liber îl poți întîlni în fabrici, uzine, instituții, dînd ajutor organizațiilor de bază în multilaterala și complexa lor activitate.
Folosirea în munca de îndrumare a organizațiilor de bază 

a unui larg activ obștesc, format din comuniști cu o bună 
pregătire politică și profesională, legați direct de problemele 
producției, constituie una dintre preocupările principale ale 
comitetelor regionale, raionale șl orășenești de partid. Cum este organizată, cum se desfășoară munca lor ? Ce trebuie făcut pentru ca ea să aibă o cit mai mare eficiență practică ? Aceste întrebări au constituit tema unei consfătuiri organizate recent de redacția ziarului nostru, împreună cu Comitetul orășenesc de partid Cluj, în cadrul căreia mai mulți activiști de partid nesalariați au înfățișat aspecte din experiența lor, și-au spus părerea despre posibilitățile de îmbunătățire a muncii în acest domeniu. împărtășim mai jos cîteva dintre ideile și concluziile ce s-au desprins din consfătuire.

nalize, care, oricît de ar fi, nu pot cuprinde, cit o mică parte din aspecte ale activitățiiDe aceea, pe lingă participarea la asemenea acțiuni, activiștii nesa
lariați se deplasează, ori de cite 
ori este nevoie, în întreprinderile 
și instituțiile ce le sînt repartizate, 
lucrează în mod permanent cu or
ganizațiile de bază, ajutîndu-le e- 
fectiv în munca de rezolvare a 
sarcinilor cotidiene, aparent mă
runte, dar în realitate de mare im
portanță. în felul acesta, sprijinul lor nu vizează numai soluționarea în sine a problemelor survenite la ordinea zilei, ci însuși procesul

numeroase totuși, de- multiplele de partid.
activist obștesc în cadrul comisiei economice : „Viitorul este întotdea
una tentant. Ne.-am obișnuit să 
privim lucrurile în perspectivă și 
este bine. Dar de puține ori ne a- 
runcăm privirile înapoi, pentru a 
verifica dacă acțiunile întreprinse 
au fost sau nu duse pînă là capăt. 
Controlul exigent și « perseverent 
asigură realizarea sarcinilor stabi
lite. Comitetul orășenesc de partid 
ar trebui să pună un aecent mai 
mare pe eficiența fiecărui studiu 
întocmit de noi, analizînd sistema
tic cum sînt îndeplinite hotărîrile 
și măsurile adoptate pe baza lui“.Tov. ELENA PRUNEANU, activist obștesc în domeniul muncii politice de masă : „N-aș vrea să ge-

dintr-o dată gata formate, ci cresc în urma unei preocupări perseverente de pregătire a lor pentru a- eeastă muncă.
■

Comitetul orășenesc de partid Cluj și-a creat un nucleu de activiști nesalariați, care cuprinde un număr de specialiști din toate domeniile de activitate. Ținîndu-se seama de pregătirea și înclinațiile lor, ei au fost repartizați să lucreze în cadrul comisiei economice a comitetului orășenesc de partid, în domeniul propagandei sau al muncii politice de masă, iar alții — ca instructori nesalariați pe lingă unele organizații de bază din întreprinderi, instituții și cartiere sau pe lîngă grupele de partid organizate pe blocuri și străzi.Cu ajutorul activiștilor obștești, comitetul orășenesc de partid a reușit să-și perfecționeze mereu legăturile cu organizațiile de partid, să le acorde un ajutor și o îndrumare diferențiată, în cunoștință de cauză. Contribuția lor e substanțială, dacă avem în vedere și faptul că numărul organizațiilor de bază a crescut numai în ultimii trei ani cu peste 130, iar aria lor de preocupări — dat fiind că orașul este nu numai un centru industrial, ci și unul cultural-științi- fic — prezintă o întindere atît de mare, îneît practic, înainte vreme, era imposibil să fie cuprinsă numai cu forțele activiștilor salariați.

Pe marginea unei consfătuiri despre

munca activiștilor de partid nesalariați

Pe baze obștești
B PIATRA DE ÎNCERCARE: EFICIENȚA ■ PRIVIRE ÎN PERSPECTIVĂ, 
DAR Șl... RETROSPECTIVĂ ■ NU EXISTĂ „PUNCT TERMINUS“

■
Un aspect esențial constă în faptul că, încă de la început, s-a pus 

un accent deosebit pe eficiența 
practică a întregii munci desfășu
rate de activiștii de partid nesa
lariați.

— Aceasta este, dacă mi-e per
mis să mă exprim așa, adevărata 
„piatră de încercare“ a activului 
obștesc — spunea tovarășul TEODOR PROTOPOPESCU, secretar al comitetului orășenesc de partid. 
Ne străduim 
tovarășii 
lucreze ;
cii lor 
reflecte 
vitatea 
Nu putem spune că am făcut totul 
pentru a atinge acest obiectiv, dar 
spre el tindem mereu. In lumina 
documentelor Congresului partidu
lui, criteriul eficienței muncii pe 
care o desfășurăm capătă o însem
nătate tot mai mare.Privind lucrurile din această perspectivă, este semnificativ felul cum lucrează activiștii din cadrul comisiei economice. în func
ție de pregătirea lor profesională — ne spune tov. IOAN RĂDUȚ, care îndeplinește de cîțiva ani 
această muncă — ei sînt reparti
zați în mai multe colective care 
se ocupă in mod permanent de 
cite un număr de întreprinderi cu 
un profil de producție asemănă
tor. Analizele și studiile pe care 
colectivele respective Ie fac în a-

să deprindem pe 
din acest activ să 

astfel îneît roadele mun- 
să se cunoască, să se 
în mod direct în acti- 
organizațiilor de partid.

ceste întreprinderi, pe baza pla
nurilor de muncă și a indicațiilor 
biroului comitetului orășenesc de 
partid, ajută in mod substanțial 
organizațiile de partid să-și con
centreze eforturile spre obiectivele 
principale ale producției.La uzina „Unirea“, de pildă, unele organizații de bază tratau problema îmbunătățirii calității produselor la modul general, din care cauză o serie de aspecte concrete rămîneau în afara preocupărilor comuniștilor din secțiile respective. Din analiza efectuată legătură cu această problemă din hotărîrea adoptată pe baza de către comitetul orășenesc partid, ca și din discuțiile pe care comuniștii din uzină le-au avut cu activiștii obștești ai comisiei economice, s-au desprins însă un șir de sarcini de mare actualitate : întărirea asistenței tehnice în schimburile II și III, adaptarea programei cursurilor de perfecționare a calificării muncitorilor la necesitățile și condițiile reale ale uzinei, repartizarea judicioasă a membrilor de partid pe utilajele-cheie și pe schimburi, creșterea spiritului de răspundere al maiștrilor și lucrătorilor de la controlul tehnic de calitate. Disocierea acestor elemente, punerea într-o lumină clară a tuturor implicațiilor lor tehnice și organizatorice au imprimat muncii politice desfășurate ulterior de organizația de partid un caracter viu și mobilizator, o adresă precisă și, bineînțeles, o eficiență practică sporită.
■

în Și ei de

Munca activiștilor obștești, așa cum sublinia în consfătuire tovarășul DAN DUMITRU, nu se limitează însă numai la studii și a-

continuu de perfecționare a stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor de partid. Este semnificativă în acest sens experiența în domeniul muncii politice de masă a activiștilor obștești care sînt repartizați pe lîngă organizațiile de bază de pe șantierele de construcții, a instructorilor nesalariați care lucrează cu organizațiile de partid din școli și din unitățile sanitare, în timpul consfătuirii, mai mulți participanți au făcut o serie de sugestii care, după părerea lor, ar putea duce la îmbunătățirea muncii activiștilor de partid nesalariați, asigurîndu-i o eficacitate mai mare decît pînă acum. Le redăm aici, pe scurt.Tov. VASILE FELECAN, secretar al comitetului de partid de la , uzinele „Unirea“ : „Unghiul din 
care privim lucrurile trebuie să fie 
al activistului care lucrează prin 
organizațiile de partid și analizea
ză totul.prin prisma muncii poli- 
tico-organizatorice a comuniștilor., Mulți dintre cei care fac parte din activul obștesc sînt buni specialiști. 
Comitetul orășenesc de partid ar 
trebui să acorde o mai mare aten
ție formării lor ca activiști de 
partid. Sînt sigur că aceasta ar a- 
duce foloase mai mari organiza
țiilor de bază cu care lucrează".Tov. ALEXANDRU CUC, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „Tehnofrig“ : „...Ar 
fi evitate astfel și unele tendințe de 
formalism. Iată un caz. La noi a 
venit un colectiv să analizeze efi
ciența învățămîntului de partid. 
Ne-a lăsat o hîrtie să o comple
tăm cu diferite date statistice. După 
cîteva zile, a venit cineva, a luat-o 
și.... a plecat. Drumul activistului 
nu se oprește la nivelul serviciilor 
tehnice sau al comitetului de par
tid al uzinei, ci trebuie să ajungă 
în organizațiile de bază din secții 
și ateliere“.Tov. ALEXANDRU RACOVIȚĂ,

neralizez, dar cel puțin în ce mă 
privește pot spune că am perioade 
„de vîrf", cînd apar evenimente 
sau documente importante și cînd 
mi se cere să fac totul: să mă ocup 
de agitația vizuală, de activitatea 
gazetelor de perete, de munca cul- 
tural-educativă. După aceasta, ur
mează perioada de „relaxare“, cînd 
lucrurile sînt lăsate să meargă oa
recum de la sine. Se înțelege că 
acest fel de a munci nu poate da 
rezultate bune.După cum se exprima cineva, activul obștesc poate și trebuie să facă față unor sarcini tot mai importante. Procesul de formare și de perfecționare a acestuia nu cunoaște nici un „punct terminus“. El trebuie completat in permanență cu cadre noi care, firește, nu apar
0 datorie supremă
(Urmare din pag. I-a)Spun triste, pentru că bătaia, carcera, foamea suferite d® ei nu le-au putut lăsa în inimă decît amintiri dureroase. Deseori, țăranul care îmbrăca haina ostășească cu credința fierbinte că își va servi patria era împins să reprime revolta fraților și a părinților săi, ridicați la lupta pentru o viață demnă, omenească...Astăzi partidul, întregul popor ne înconjoară pe noi, ostașii, cu dragoste și respect. Avem toate condițiile morale și materiale pentru a îndeplini cu cinste datoria sfîntă pe care ne-am luat-o față de patria socialistă rostind jurămîntul militar. Armata populară este scutul de nădejde > al cuceririlor istorice ale poporului român. Simțim o mare satisfacție și mîndrie că facem parte din rîndurile unei asemenea armate. Am plecat în armată însoțit de dragostea tovarășilor mei de muncă, a familiei și

Din cuvîntul ' participanților la consfătuire a reieșit că este necesar ca membrii biroului comitetului orășenesc de partid să aibă discuții periodice cu activiștii de partid nesalariați, să se îngrijească îndeaproape ca, prin judicioasa repartizare a sarcinilor, să creeze cele mai bune condiții pentru ca aceștia să poată face față așa cum se cuvine cerințelor tot mai mari pe care le implică munca ce li s-a încredințat.Pentru perfecționarea muncii cu activul obștesc sînt vrednice de a- tenție și alte sugestii făcute de par- ticipanții la consfătuire. Bunăoară, ar fi util ca, periodic, comitetul orășenesc să facă analize și consfătuiri în legătură cu problemele muncii activiștilor obștești, să organizeze vizite în organizațiile de care aceștia se ocupă.
Scurta noastră consfătuire 

scos la iveală cîteva probleme 
pe care am dori să le rezumăm.

în munca unor organe de par
tid cu activiștii obștești s-a acu
mulat un bogat bagaj de expe
riență pozitivă, dar aceasta nu 
este suficient de popularizată 
spre a deveni un bun al tuturor 
comitetelor raionale și orășe
nești. Se impun, deci, ca o nece
sitate, schimburi de experiență 
care să aibă drept rezultat ex
tinderea experienței înaintate.

Totodată, în raport cu noile 
sarcini care apar, cu varietatea 
și complexitatea lor tot mai mare, 
e necesar ca organele de partid 
să completeze mereu rîndurile 
activiștilor nesalariați cu noi ca
dre competente din felurite do
menii de activitate. Un accent 
deosebit se cuvine pus pe instrui
rea lor temeinică, astfel îneît în 
practica muncii de partid să fo
losească celo mal bune metode. 
Este o activitate care merită toa
tă osteneala, deoarece cuprinde 
în raza ei un detașament prețios 
de cadre, prin care se realizează 
o largă participare a comuniști
lor la întreaga muncă de partid.

D. TîRCOB 
Al. MUREȘAN Popas in munți

cunoscuților mei, conștient fiind că în rîndurile republicii îndeplinesc patrlptică.Prietenii din Borzești îmi scriu despre bucuriile și succesele lor în muncă. Tata mi-a trimis de cu- rînd vestea că cooperativa agricolă din comună a obținut în acest an o recoltă bogată de grîu. Mă simt astfel tot timpul alături de ei, părtaș la bucuriile lor.Pentru a fi în orice clipă să apăr munca pașnică a lui nostru, mă străduiesc sesc din plin perioada de pregătire de luptă și politică. în subunitatea de transmisiuni din Capitală, unde îmi fac stagiul militar, am obținut, împreună cu alți ostași, insigna de specialist de clasă, ceea ce echivalează cu o nouă profesie pe care mulți dintre noi, o dată lăsați la vatră, o vom pune în slujba dezvoltării țării. Adoptarea peste puțin timp a noii legi a legilor republicii noastre va însemna pentru mine, ca și pentru tovarășii mei, un prilej de sporire a eforturilor pentru

Forțelor Armate ale noastre socialiste îmi o înaltă îndatorire
perfecționarea pregătirii noastre. Apărînd patria socialistă, apărăm viața și munca pașnică a poporului, ai cărui iii credincioși sîntem.
Izvorul belșugului
nostru

Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(grădina Boema) : Carnaval la Tâ
nase (orele 20,15). Circul de stat : In
ternațional circ (orele 20).

TELEVIZIUNE
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,20 

— Pentru copii : Clovnul Ferdinand 
vrea să doarmă. 20,05 — Vitrina lite
rară. 20,50 — Film : ,,Maria". în în
cheiere : Jurnalul televiziunii II — 
Buletin meteorologic.

CINEMATOGRAFE

în stare poporu- sâ folo- (Urmare din pag. I-a)

RĂSPUNSURI LA SCRISORI NEPUBLICATE
De ce cu supărare toate întreprinderile de construcții 

și montaje energetice din Capita
lă și din țară".O scrisoare de la șantierul de montaj al Termocentralei Craiova- Ișalnița ne aducea vestea că o serie de utilaje și echipamente sînt prost întreținute. în sectorul turbine se execută lucrări de calitate necorespunzătoare. Constatările a- cestea, făcute de maistrul Nicolae Jurj, de la serviciul control tehnic de calitate, au fost consemnate în registrul C.T.C., indieîndu-se măsuri foarte urgente de remediere. $eful sectorului turbine, inginer Artenie Vanea, care era obligat să cerceteze și să înlăture neregulile, l-a apostrofat pe cel care a sesizat cu următorul răspuns scris : „Dragă maistre Jurj, nu sînteți în măsură să-mi dați sfaturi și să-mi pretindeți termen. în caz că continuați în acest mod, nu vom mai sta de vorbă pe viitor“. Am adresat scrisoarea Mînistoiulul Mine

lor șl Energiei Electrice. Iată răspunsul :
„Sesizarea maistrului Jurj s-a 

bucurat de atenție din partea or
ganelor de conducere ale Depar
tamentului Energiei Electrice din 
ministerul nostru. Cercetările pe 
teren au fost conduse de directo
rul general al Trustului de con
strucții și montaje energetice 
București, organ tutelar al Șantie
rului de la Ișalnița. Cu această 
ocazie s-a confirmat în întregime 
temeinicia celor sesizate.

S-a întocmit un plan de măsuri 
menite să contribuie la îmbună
tățirea calității lucrărilor de mon
taj. Cei vinovați de adoptarea unei 
poziții necorespunzătoare față de 
calitatea lucrărilor au fost sanc
ționați conform regulamentului de 
ordine interioară.

Cazul relatat a fost prelucrat la

Mărfuri de sezon
„In localitatea Sadu, situată la 

peste 20 de km de orașul Tg. Jiu, 
se simte lipsa unor mărfuri de se
zon", ne-a scris un grup de muncitori. Sfatul popular al raionului 
GorJ, cercetînd sesizarea la fața locului, a constatat că, pe lîngă o mai bună aprovizionare, la Sadu e necesară extinderea rețelei comerciale. Ca urmare, s-au luat măsuri să se mai deschidă un chioșc cu legume și fructe, care să satisfacă pe deplin nevoile de consum ale muncitorilor în sezonul de vară. Pentru anul 1966, la Sadu este prevăzută construcția unui complex comercial modern. în zilele de repaus duminical, se vor organiza consfătuiri cu consumatorii pentru a se cunoaște mai bine cerințele lor.

orele 23 ; difuzoarele mari de metal au fost scoase și înlocuite cu difuzoare mici, montate în cutii de lemn pentru a nu avea rezonantă prea mare ; după orele 23, orchestra cîntă fără stație de amplificare și mai moderat ; unitatea se închide Ia ora 1 noaptea. Adunarea ambalajului, aranjarea mobilierului și curățenia se vor face numai în dimineața zilei următoare. în ceea ce privește aprovizionarea unității, aceasta se va face între orele 9—15. S-a ținut o ședință cu personalul de deservire, în care s-au stabilit toate mijloacele ce trebuie folosite pentru evitarea zgomotului.

mitetul executiv al sfatului popular regional au stabilit locuri de parcare pentru autovehicule, cu tăblițe indicatoare, au luat măsuri pentru buna aprovizionare a punctelor turistice, precum și pentru organizarea unor distracții. în ceea ce privește vizitarea Poienii Narciselor — se arată în răspuns — vom căuta să punem în aplicare unele propuneri cuprinse în scrisoarea trimisă redacției, pe care Ie socotim deosebit de valoroase. Circa 90 ha cu narcise vor fi închise cu gard de sîrmă, fiind declarate rezervație științifică. O- perația aceasta a început în luna iunie a.c.

tru atribuirea unui nume străzii 
despre care e vorba. Problema s-a 
urgentat în mai multe rînduri, însă 
pînă acum nu s-a primit aproba
rea necesară".Ar fi timpul ca numeroasele sesizări ale locuitorilor domiciliati în strada situată între străzile Bu- dai Nagy Antal și Secerii din strada Lungă, cit și adresele Sfatului popular al orașului Tg. Mureș să-și găsească rezolvarea corespunzătoare la Sfatul popular al regiunii Mureș-Autonomă Maghiară.

în ultimii ani, în comuna noas
tră s-au construit și refăcut sute 
de case ; numeroși cooperatori și-au 
cumpărat aparate de radio, televi
zoare, mobiiă etc. Toate acestea a- 
rată încă o dată cită dreptate are 
partidul cînd ne îndeamnă să mun
cim neîncetat pentru sporirea averii 
obștești.

Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român ne-a arătat limpede 
ce avem de făcut de acum înainte 
pentru continua întărire economico- 
organizatorică a cooperativelor agri
cole de produejie, astfel îneît fiecare 
cooperativă să fie o unitate economi
că puternică. Noi sîntem hotărîji să 
folosim cu și mai multă chibzuință 
mijloacele Cooperativei și ajutorul 
primit din partea statului pentru a 
spori neîncetat produefia vegetală și 
animală. Desigur, pentru a atinge a- 
cest fel va trebui să îmbunăfăfim tot 
mai mult formele de organizare și 
retribuire a muncii, să asigurăm lăr
girea democrafiei interne, să ridicăm 
rolul adunării generale — organul su
prem de conducere al cooperativei — 
să instaurăm temeinic în munca noas
tră principiul muncii colective.

Faptul că în Constifufia țării sînt 
înscrise prevederi atît de clare în ce 
privește asigurarea proprietății coope
ratiste, precum și a propriefăfii per
sonale a țăranilor cooperatori, ne dă 
un imbold și mai mare în munca 
noastră pentru sporirea avutului ob
ștesc al cooperativei — singura cale 
care duce la belșugul nostru, al în
tregului popor. Noi, jăranii coopera
tori, vedem în noua Constituție ga
rantul suprem și sigur al acestui bel-

ROMULUS ȘI REMUS — cinema
scop : Patria (completare Lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.)
— 10; 12,45; 15,45; 18,30; 21, București
(completare Melodiile străzii) — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, grădina
,,Progresul“ (completare Melodiile 
străzii) — Str. Ion Vidu nr. 5, orele
20, Melodia (completare Melodiile
străzii) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30. 
UNORA LE PLACE JAZUL : Repu
blica — 9; 11,15; 13,45; 16,30; 18,45;
21.15, Stadionul Dinamo (completare 
Lucrările celui de-al IX-lea Congres 
al P.C.R.) — orele 20, Arenele Liber
tății (completare Muzeul Zambaccian)
— orele 20, Festival — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 19; 21,30, rulează și la grădină
— Pasajul Eforie — orele 20,15, Fero
viar — 10,30; 13,15; 16; 18,45; 21,30,
Excelsior — 9.30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, 
Modern (completare Muzeul Zambac
cian) — 9; 12; 15; 18; 21. STRIGĂTUL: 
Luceafărul (completare Surîsul) — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Flacăra
(completare Surîsul) — 15,30; 18; 20,30, 
Floreasca (completare Surîsul) — 
10,30; 13; 15,30; 18; 20.30. DOMNUL — 
cinemascop : Carpați (completare
Construim) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30, Victoria (completare Construim)
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, gră
dina ,.Doina" (completare Lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.)
— orele 20, Expoziția Piață Scînteii 
(completare Construim) — 20,15. UN 
ȘOARECE PRINTRE BĂRBAȚI : Ca
pitol (completare Amintiri contem
porane) — 9,30; 1145; 14; 16,30; 18,45;
21, rulează și la grădină (completare 
Lucrările celui de-al IX-lea Congres 
al P.C.R.) — orele 20; 22,15. PENSIU
NEA BOULANKA : Central — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45. Tomis — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30, rulează și la 
grădină — orele 20.30. A IX-A EDIȚIE 
A JOCURILOR OLIMPICE DE IARNĂ
— 180 DE ZILE ÎN ATLANTIC: Lumi
na — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45. 
AMERICA, AMERICA (ambele serii) : 
Union — 16,15; 19,45. PROGRAM PEN
TRU COPII : Doina — rulează numai 
la ora 10 ZIDUL ÎNALT : Doina 
(completare Rapsodia ungară) — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30 LUCRĂRILE CE
LUI DE-AL IX-LEA’ CONGRES AL 
P.C.R. — FATA DE PE SOMES — 
DINCOLO DE CODRI ȘI PĂDURI — 
cinemascop — ISTORIA CIFRELOR — 
ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ NR. 9/1964 — 
PIONIERIA NR. 4/1965 : Timpuri Noi
— 10—21 în continuare. ÎNTÎLNIRE LA
ISCHIA — cinemascop : Giulești 
(completare Spre cer) — 14; 16,15;
18,30; 20,45, Miorița (completare 
Spre cer) — 9,45; 12; 14,15; 16.30; 
18,45; 21. DE DOI BANI VIOLETE : 
Cultural — 16; 18,15; 20,30, UN LUCRU 
FĂCUT LA TIMP: înfrățirea între 
popoare (complet re La cel mai înalt 
nivel) — 10,30; j5,30; 18; 20,30, Lira 
(completare La ccl mai înalt nivel)
— 15; 17,15; 19,30; rulează și la gră
dină — orele 20,30. HOCHEIȘTII — 
cinemascop : Dacia (completare Mu
zeul Cornel Medrea) — 9,30—14 în 
continuare, 16,15; 13.45: 21. DAȚI-MI 
CONDICA DE RECLAMAȚI! : Bu- 
zești (completare Oltenii din Oltenia)
— 15,30; 18; Drumul Sării (comple
tare Oltenii din Oltenia) — 15,30; 
17,15; 19.30. CASA RICORDI — gră
dina Buzești — orele 20,15. REGINA 
CINTECELOR : Rahova — 16; 18,15, 
rulează și la grădină — orele 20.30. 
PRELUDIO 11 — cinemascop.:.Crîn- 
gași (completare — Muzeul . Cornel 
Medrea) — 16; 18,15; 20,30. DECORAȚII 
PENTRU „COPIII MINUNE" «• Gri- 
vița (completare Casa cetate) ,u- 10: 
12; 16: 18,15; 20,30. CÎNTÎND DESPRE 
ARIZONA : Bucegt (completare Gust 
bun... bun gust) — 10; 12.30; 16; 18,30; 
21, Arta (completare Amintiri con
temporane) — 16; 18.15: 20,30: rulează 
și la grădină — orele 20,30. UN ENO
RIAȘ CIUDAT — grădina Bucegi — 
orele 20. RABY MATYAS : Unirea — 
16; 18,15, rulează și la grădină — orele
20.15. CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRA
GOSTE : Vitan (completare Fotbaliști, 
nu uitați copilăria) — 16; 18. NEAMUL 
ȘOIMĂREȘTILOR — cinemascop : 
(ambele serii) : Munca (completare 
Șopîrle) — 10; 16; 19. Grădina ,,Vitan"
— Calea Dudești — orele 20,15. JUN
GLA TRAGICĂ : Coientina — 16; 
18,15; 20,30; rulează și la grădină — 
orele 20,15. ȘOFERII IADULUI : 
Popular — 16; 18,15; 20,30. WINNE
TOU — cinemascop : Moșilor — 15,30; 
18; 20,30: rulează și la grădină (com
pletare Minunea de la Ghiza) — orele 
20. FIUL CĂPITANULUI BLOOD — 
cinemascop • Cosmos (completare 
Drumul) — 16: 18,15; 20,30. NUNTĂ 
CU PERIPEȚII î Viitorul (comple
tare Laminorul de țevi) — 16; 18,15:
20.30. FEMEIA NECUNOSCUTĂ :
Volga (completare Sport nr. 3/1965) — 
9; 11,45; 14,30; 17.30; 20,30. SPRE
CULMI : Progresul — 15,30; 18; 20.
LALEAUA NEAGRĂ — cinemascop : 
Flamura (completare O călătorie spre 
inima Reșiței) — 10; 12,30; 16; 18,30; 21. 
SĂRITURĂ IN ÎNTUNERIC : Feren
tari (completare Sport nr. 3/1965) — 
16; 18; 20,30. OLIVER TWIST : Cotro- 
ceni — 15,30; 18; 20,30. RACHETELE 
NU TREBUIE SĂ DECOLEZE — ci
nemascop : Pacea (completare O călă
torie spre inima Reșiței) — 16; 18; 
20,30. CERASELLA : Grădina ,,Pro- 
gresul-Parc" (completare Lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al P.C.R.)
— Piața Libertății — orele 20,30.

înlăturarea
unor surse
de zgomotgrup de locuitori din orașul ne-au scris că nu se pot o-

Ocrotiți 
monumentele 
naturii !

Pe ce stradă stați ?

Un Cluj dihni din pricina zgomotului provenit de la grădina de vară a restaurantului „Continental“.
Sfatul popular al orașului Cluj, căruia ne-am adresat, ne-a comunicat că sesizarea este întemeiată, în răspunsul trimis redacției se arată că s-au luat următoarele măsuri: stația de amplificare își încetează emisiunea la

în luna iunie am făcut o excursie la ne scria giunea Argeș, acolo, ne-am unei poieni devastate : rupte, ofilite, aruncate pe jos. Unii vizitatori, adune mai multe flori decît le-ar fi fost necesar, s-au gîndit să le „trieze", oprindu-le pe cele mai bune. Ținînd seama că turismul a luat o mare dezvoltare în țara noastră, consider că organele în drept au datoria să se ocupe mai mult de îngrijirea monumentelor naturii.Răspunzînd redacției la sesizarea de mai sus, Sfatul popular al 
regiunii Brașov ne face cunoscut că s-au luat o serie de măsuri menite să ocrotească monumentele naturii. Consiliul regional pentru ocrotirea naturii împreună cu co-

Poiana un Narciselor — cititor din re- O dată ajunși pomenit în fața narcisedupă ce au reușit să

La o scrisoare sosită din orașul Tg. Mureș ne-a atras atenția, în primul rînd, adresa expeditorului : 
„Un grup de locuitori de pe strada 
situată între străzile Budai Nagy 
Antal și str. Secerii din str. 
Lungă...“.Această adresă alcătuia de fapt conținutul sesizării. Un grup de locuitori se plîngeău, pe bună dreptate, că de mai bine de 10 ani locuiesc pe o stradă fără nume, în buletinele lor de identitate sînt trecuți că domiciliază fie în Strada Lungă, fie în Strada I, de- clarînd fiecare adresa așa cum a crezut de cuviință. Acesta nu este însă singurul neajuns : strada fără nume nu poate fi găsită atunci cînd un bolnav cheamă medicul la domiciliu. Telegramele sînt trimise înapoi din cauza necunoașterii adresei exacte.

Sfatul popular al orașului Tg. 
Mureș, căruia i-am adresat sesizarea, ne răspunde: „Cazul 
cunoscut de către comitetul exe
cutiv și încă din anul 1964 s-au. 
făcut propuneri sfatului popular 
regional spre a da decizie pen-

este

CUM E VREMEA

In atelierul de pictură al Fabricii de sticlă șl cristal Tomești, regiunea 
Banat

Ieri în țară : Vremea s-a răcit în 
Transilvania și Banat, iar după- 
amiaza în Oltenia și Moldova. Cerul 
a fost noros în Jumătatea de nord- 
vest a țării, unde s-au semnalat ploi 
sub formă de averse însoțite de des
cărcări electrice. în rest, cerul a 
fost mai mult senin, excepttnd re
giunea subcarpatică, unde Izolat a 
plouat. Vîntul a suflat potrivit din 
sectorul nordic, prezentînd intensifi
cări în Banat șl Oltenia. Tempera
tura aerului la ora 14 a fost cuprinsă 
între 14 grade la Satu Mare Și 32 
grade la București și Videle. In 
București : Vremea s-a menținut fru
moasă și călduroasă, cu cer mai 
mult senin dimineața ■ și varia
bil după-amlaza. Vîntul a pre
zentat intensificări spre seară din 
sectorul nord-est. Temperatura ma
ximă în aer a atins 34 gra
de iar pe sol 57 grade. Timpul pro
babil pentru zilele de 13, 14 șl 15 au
gust. In țară : Vreme răcoroasă noap
tea și dimineața și în încălzire trep
tată ziua. Cerul va fi variabil. - Vor 
cădea averse locale însoțite de des
cărcări electrice mai ales la începu
tul intervalului. Minimele vor fi cu
prinse între 7 șl 17 grade,. iar maxi
mele între 20 și 30 grade. In Bucu
rești și pe litoral : Vreme răcoroasă 
noaptea și dimineața și în încălzire 
treptată ziua. Cerul va fi variabil 
mai mult senin. Vînt potrivit. Tem
peratura în creștere mai ales în a 
doua parte a intervalului.
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EFICIENȚA MAXIMĂ IN ÎNTREAGAA A

ACTIVITATE ECONOMICA Ce trebuie avut în vedere
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catalitică
realizați după 5—7 luni de la intrarea In iuncțiune

de la Rafinăria Brazi, Indicatorii tehnico-economlci proiectați au fost

Dezvoltarea ascendentă a
economiei naționale in viito
rul cincinal accentuează ne
cesitatea de a se acorda o
mare atenție ridicării eficien-
ței Întregii activități econo
mice. In Raportul general al
Comitetului Central, prezen
tat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la Congresul al
IX-lea al P.C.R., se arată : „O

-w W
t, . t iWè":

La complexul de reformare

preocupare centrală pentru 
organele noastre de partid și '
de stat va trebui să fie creș-

la introducerea tehnicii noi

Marea răspundere pentru
cei 250 miliarde lei

terea eficienței economice a 
investițiilor, a întregii activi-
tăți din economie — factor
esențial al realizării ritmului
de creștere prevăzut în eco-
nomia noastră și al îmbună
tățirii condițiilor de viață aleDezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale în perioada 1966—1970 este asigurată prin realizarea unui volum de investiții din fondurile statului de 250—260 miliarde de Iei, volum egal cu cel realizat în ultimii zece ani. Acest vast program de investiții este conceput și trebuie înfăptuit în condițiile unei eficiențe economice ridicate, astfel ca eforturile importante pe care statul nostru le face pentru dezvoltarea bazei materiale a socialismului, pentru construirea noilor întreprinderi și în-? zestrarea lor cu tehnică înaintată să dea în timpul cel mai scurt maximum de rezultate economice.Documentele Congresului al IX-lea al partidului au subliniat marea răspundere ce revine organelor de partid și de stat pentru 

analizarea temeinică a utilității și 
oportunității fiecărei investiții, a- 
doptarea de capacități de mărime 
optimă, a celor mai avansate so
luții tehnologice și constructive și 
a celor mai judicioase amplasa
mente, pentru reducerea duratei 
de execuție și a costului investi
țiilor, precum și pentru crearea 
tuturor condițiilor ca noile între
prinderi și secții să realizeze în cel 
mai scurt timp indicatorii tehnici 
și economici proiectați.Firește, oricît am insista nu ar fi suficient spre a scoate în evidență importanța deosebită pe care o are utilizarea eficientă a fondurilor de investiții pentru realizarea ritmului de dezvoltare prevăzut în economia noastră. în ultimii ani s-au obținut succese incontestabile în ce privește realizarea unor investiții cu înaltă eficiență economică. La numeroase capacități de producție noi, din toate ramurile industriale — laminorul de profile mijlocii de la Combinatul siderurgic Hunedoara, instalația de distilare de la Rafinăria Brazi, fabrica de ulei „Unirea“ Iași etc. — s-au realizat în scurt timp după intrarea în funcțiune principalii indicatori tehnici și economici proiectați. Aceasta nu înseamnă însă că au fost epuizate toate posibilitățile. Nu poate fi trecut cu vederea faptul că nu totdeauna a stat în centrul atenției organelor din economie problema eficienței economice a investițiilor, a stabilirii și găsirii căilor care să permită obținerea de rezultate economice maxime cu minimum de cheltuieli.Sint încă rezerve ce pot fi mobilizate în primul rînd în fazele de studiu și de proiectare. De aici se 
desprinde necesitatea unei exigen
țe crescinde în fundamentarea fie
cărui indicator tehnic-economic al 
noilor obiective, pornind încă de 
la tysta stabilire a costului inves
tiției. Nu este de loc normal ca, la scurt timp după elaborarea proiectelor și începerea execuției, să se solicite fonduri suplimentare, cu influențe negative asupra indicatorilor de eficiență care s-au avut în vedere la aprobarea investițiilor respective. Astfel de situații, care se mai mențin în industria chimică — și care se regăsesc și la obiective, din alte sectoare, — se datoresc, între altele, insuficientei documentări asupra prețului unor utilaje tehnologice, asupra caracteristicilor lor tehnice legate de condițiile specifice de exploatare și în primul rînd de materiile prime folosite, precum și omiterii sau subestimării unor cheltuieli necesare.După cum se știe, aprobarea unei investiții productive este condiționată de justificarea eficienței economice a acesteia, ilustrată prin nivelul indicatorilor tehnici-economici în diversele variante ale documentației. în unele cazuri, pentru a se obține aprobarea fondurilor, se manifestă tendința de a se calcula și pre-

Tiberiu HORVATH 
vicepreședinte al Băncii 

de Investiții

zenta indicatori de eficiență superiori celor ce practic pot fi realizați și neținîndu-se cont de posibilitățile reale de desfacere a producției, de condițiile concrete amplasare și de aprovizionare materii prime corespunzătoare caracteristicilor noilor utilaje etc. De exemplu, secția de blocuri ușoare de zidărie de la Fabrica de cărămizi Feldioara, deși a intrat în funcțiune în trimestrul III 1964, a atins pînă în prezent doar 30 la sută din capacitatea proiectată, ne- avînd asigurată desfacerea integrală a produselor.Exemplul dat arată cît este de important ca indicatorii tehnici- 
economici proiectați să „reziste“ 
nu numai cu prilejul avizării și a- 
probării noilor investiții, ci și după 
ce resursele materiale și financiare 
au fost 
tați au înțeles, realistă, investițiilor, eliminarea a subiectivismului în studiu și de proiectare să ducă la prelungirea sură a duratei acestor faze, deoarece s-ar putea ajunge la întîr- zieri în aprobarea și începerea execuției lucrărilor, cu efecte negative asupra obiectivelor menelor de de obținere pe seama noilor capacități. Se cu
vine ca la fundamentarea eficien
ței economice a noilor investiții să 
se acorde o atenție sporită indica
torului privind rentabilitatea pro
ducției, 
mutărilor pe 
tăți neputind 
cundar.în vederea și a creșterii zațiilor de proiectare pentru găsirea celor mai eficiente soluții, cred că nu ar fi lipsit de interes să se analizeze posibilitatea ca prețul de decontare a proiectelor elaborate să fie stabilit și în funcție de îmbunătățirea indicatorilor de eficiență (confirmată în practică) față de nivelul existent la unitățile puse în funcțiune în ultima perioadă, sau ținînd seama de îmbunătățirea acestor indicatori față de faza anterioară de proiectare aprobată. Concomitent cu creșterea e- 
xigenței în proiectare pentru sta
bilirea in mod real a unor indica
tori de înaltă eficiență, socotesc că 
este deosebit de necesară sporirea răspunderii ministerelor (direcțiilor generale și a consiliilor tehnico- științifice) nu numai în avizarea și aprobarea documentațiilor, dar și în ce privește punerea la dispoziția institutelor de proiectări a tuturor elementelor de fundamentare a indicatorilor tehnici și economici ai noilor investiții.Ținînd seama de rolul important al pîrghiilor financiar-bancare în ridicarea activității economice a întreprinderilor, apreciem că ar fi 
oportun să se studieze posibilitatea 
ca finanțarea investițiilor nomina
lizate în plan pentru construcția 
de secții noi, dezvoltări și moder
nizări Ia întreprinderi existente să 
se facă pe seama creditului bancar 
pînă la realizarea integrală a indi
catorilor de eficiență economică, a- 
vînd ca etapă intermediară terme
nul planificat de intrare în func
țiune. în cazul nerespectării termenelor respective, creditele ar deveni purtătoare de dobînzi suportate din fondurile de producție ale întreprinderilor, urmînd ca stingerea acestor credite din fondurile de

de cu

cheltuite și noile capaci- 
intrat în funcțiune. Bine- fundamentarea temeinică, a eficienței economice a pripelii și fazele de nu trebuie peste mă-

nivelului tehnic al respective, asupra ter- punere în funcțiune și a rezultatelor scontate
problema creșterii acu- 

seama noilor capaci- 
fi lăsată pe plan se-întăririi răspunderii cointeresării organi-

investiții nerambursabile să se facă pe măsura atingerii nivelului proiectat al indicatorilor de eficiență.O înaltă răspundere din partea conducerilor de întreprinderi trebuie să se manifeste la solicitarea fondurilor aferente investițiilor nenominalizate în plan pentru dezvoltarea, rea și unităților existente. Deși aceste fonduri cu valori relativ o pondere de peste 20 în totalul investițiilor. Este o dato
rie esențială a fiecărui conducător 
de întreprindere ca înainte de a se 
gîndi să solicite asemenea investi
ții să ia toate măsurile pentru fo
losirea optimă a capacității exis
tente, cu eventuale mici cheltuieli de adaptare, eliminare de locuri înguste etc. în scopul creșterii răspunderii și cointeresării întreprinderilor în judicioasa solicitare și utilizare a fondurilor pentru acțiunile de investiții, credem că ar putea fi analizată posibilitatea de a li se lăsa la dispoziție, pe linia lărgirii independenței operative în gospodărirea mijloacelor, o parte din sursele proprii de finanțare, care să se poată acumula de la un an la altul. Fondurile suplimentare pentru realizarea unor investiții, înainte de acumularea întregii sume necesare, ar urma să fie avansate de bancă sub formă de creditare rambursabilă din sursele proprii viitoare. Lărgirea sferei creditului în domeniul investițiilor ar putea mări rolul băncii în controlul asupra utilizării cu eficiență a fondurilor.Desigur, toate aceste măsuri ar trebui realizate în condițiile întăririi răspunderii ministerelor și a celorlalte organe centrale în conducerea și îndrumarea activității de investiții, — astfel încît să se asigure o înaltă eficiență economică în utilizarea fondurilor de investiții.

oamenilor muncii".

Creșterea eficienței econo
mice are în vedere obținereamodernizarea, reutila- dotarea cu utilaje ase referă la mici, lucrări ele au la sută

După cum se subliniază in documentele Congresului al IX-lea al partidului, reducerea prețului de cost este una din căile principale pentru creșterea acumulărilor socialiste, pentru asigurarea unui ritm susținut în dezvoltarea economiei și ridicarea bunăstării poporului. Colectivul nostru socotește reducerea prețului de cost ca o latură esențială a creșterii eficientei activității de producție.în perioada șesenaliilui, muncitorii, inginerii și tehnicienii din fabrica noastră au realizat economii suplimentare la prețul de cost dé aproximativ 2 300 000 lei. Experiența in acest domeniu va fi dezvoltată în continuare, în- trucît în secții există încă posibilități și rezerve de reducere a prețului de cost, pe care le vom pune și mai larg în valoare în viitorul cincinal.Colectivul nostru' nu a mers pe calea fabricării in exclusivitate a unor articole cu rentabilitate ridicată, în detrimentul altor sortimente. Noi am considerat că nu tôt ceea ce este rentabil pentru o întreprindere corespunde intereselor economiei naționale. Dacă urmăream realizarea, prin toate mijloacele, a unei cit mai mari rentabilități, aceasta putea să fie doar in avantajul Era desigur Dar fiecare! pur
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m cu ii ei. produce a produ
I să. țină seama ne voltării întregii exigențele cump

fabricii noastre, o cale ușoară, întreprindere nu și simplu pentru _ produce., Producția trebuie să tină seama de cerințele dez- i economii, de exigentele cumpărătorilor. To

de maximum de rezultate
economice în utilizarea fon
durilor de investiții, crește-
rea productivității muncii,
reducerea prețului de cost,
valorificarea superioară a re
surselor naturale, gospodă-
rirea riguroasă a mijloa-
celor materiale și bănești
nu numai la scara fiecă-
rei întreprinderi, ci pe
samblul întregii economii
ționale. In pagina de față,

an
na-
ca

dre din organe economice
centrale și din întreprinderi
își spun părerea și fac propu
neri asupra diferitelor căi de
sporire a eficienței activității
în economie.

tul constă in a realiza benefi
cii, dar la produse cu valoare 
de întrebuințare tot mai ridi
cată și cerute de cumpărători. Tocmai asemenea produse sint solicitate cu prioritate, ele nu stau mult timp in rețeaua comercială — ceea ce contribuie la reducerea stocurilor nevandabile și la accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante. Eficienta economică își găsește astfel o deplină finalitate, lată o problemă care merită întreaga atenție din partea

«

prețului de cost va avea in principal prin realiza- de economii la consumul materii prime, materiale, Noi
rea loc rea de combustibil și energie, am obținut pînă acum rezultate bune, mai ales cerea consumurilor de materii prime și directe, fără a știrbi calitatea produselor. Față de 1959, consumurile specifice la filatură s-au redus cu 3,6 ia sută, iar la tesătorie cu a- proximativ 1 la sută. Nu se poate spune că îți cele două

in redu- specifice materiale cu nimic

Eficacitate
numai

conducerilor de întreprinderi și, îndeosebi, din partea direcțiilor generale din Ministerul Industriei Ușoare. Esen
țial este ca in anii viitorului 
cincinal repartizarea planului 
pe întreprinderi să se bazeze 
pe o fundamentare tehnico- 
economică cît mai reală, in
cit să se asigure premizele 
unei cît mai înalte eficiențe 
economice la scara fiecărei 
unități și pe ramură în an
samblu.Directivele Congresului partidului prevăd că reduce-

înfăptuirea programului de 
dezvoltare economică a țării în 
următorii cinci ani este indiso
lubil legată de introducerea și 
extinderea în ritm accelerat a 
tehnicii celei mai înaintate în 
toate ramurile economiei natio
nale. Intensificarea progresului 
tehnic oferă posibilități sporite 
de valorificare superioară a 
resurselor naturale și a mate
riilor prime de care dispune 
economia noastră, de ridicare 
a nivelului calitativ al produ
selor, de creștere a economici
tății proceselor de producție.

Directivele Congresului al 
IX-lea al partidului subliniază 
că aproximativ două treimi din 
cantitatea de mașini, instalați* 
și utilaje necesare înzestrării 
economiei nationale se vor ob
ține în viitorul cincinal din pro
ducția internă. Traducerea în 
viafă a acestei sarcini de mare 
răspundere depinde de price
perea inginerilor, proiectări
lor, tehnicienilor, muncitorilor 
din industria construcțiilor de 
mașini de a asimila și introduce 
în fabricație cele mai moderne 
tipuri de mașini și utilaje, care 
să asigure prin parametrii lor 
tehnici și funcfionali o efica
citate economică maximă în 
exploatare.

Eficienfa economică a intro
ducerii tehnicii noi se manifes
tă distinct, pe de o parte în în
treprinderile unde se produc 
noile mașini și utilaje, iar pe 
de altă parte prin indicatorii 
tehnico-economici obfinufi în 
exploatarea acestora. Atunci 
cînd se analizează eficienta 
unui complex de măsuri pen
tru introducerea tehnicii avan
sate, consecințele economice 
trebuie examinate atît separat, 
cît și în interdependenta lor, 
în unele Cazuri contradictorii.

In sfera producției de mașini 
și utilaje, una din principalele 
căi prin care tehnica nouă ge
nerează efecte economice im
portante o constituie micșora
rea consumului de materiale și 
în special de metal. Reduce
rea continuă a greutății speci
fice a utilajelor reprezintă o 
tendinjă generală în tehnica 
modernă, indiferent de tipul 
utilajelor. Această tendință este 
marcată în mod deosebit în 
construcfia utilajelor de tran
sport, la care greutatea proprie 
intervine cu o pondere însem
nată atît în prețul lor de cost, 
cît și în cheltuielile de exploa
tare la beneficiari. Problema se 
pune analog și în construcfia 
acelor mașini și aparate care 
servesc pentru actionarea sau 
comanda unor utilaje comple
xe ; prin greutatea și dimen
siunea lor, ele determină ga
baritul și greutatea utilajului 
complex pe care se montează. 
Cazul motoarelor termice sau 
electrice de acționare, apara
turii și mecanismelor de co
mandă.

Deplasîndu-ne în sfera ex
ploatării, la beneficiarii mași
nilor și utilajelor fabricate, pu
tem sintetiza și aici cîteva as
pecte de bază ale eficienței 
economice a introducerii teh
nicii noi. Un element de sea
mă II constituie indicatorii eco
nomici de exploatare, specifici 
diferitelor categorii de mașini 
și utilaje : randamentul, con
sumul specific de energie, ca
pacitatea de producție rapor
tată la greutatea sau gabaritul 
utilajului respectiv. Evoluția a-

încă înainte de a asimila 
noile articole și de a le lansa 
în fabricație, este deosebit de 
important să fundamentăm 
cit mai realist aspectul eco
nomic al producției. Comisia de omologare internă are un mare rol în această privință și de aceea este absolut necesar ca ea să analizeze a- profundat variantele de încadrare cit mai economică a articolelor noi in nomenclatura prqducției. Firește, criteriul principal care trebuie avut in vedere este calitatea, fără a
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cestor indicatori constituie un 
factor important în aprecierea 
nivelului tehnic atins în fabri
cația fiecărui utilaj. De exem
plu, tipul nou de instalație de 
foraj cu acfionare electrică prin 
redresori de siliciu, recent o- 
mologat, are un randament 
global de 3—4 ori mai mare 
decît randamentul instalațiilor 
de foraj acfionate cu motoare 
Diesel. La noile tipuri de tran
sformatoare cu miezul magne
tic din tablă silicioasă laminată 
la rece și tratată termic, nive
lul pierderilor în fier este cu 
34 la sută mai redus decît la 
tipurile fabricate anterior. A- 
ceastă îmbunătățire subsfanfia- 
lă a performantelor, care gene
rează însemnate economii în 
exploatare, s-a realizat fără ma
jorarea greutăfii totale a tran
sformatoarelor respective.

Durata de viafă reprezintă 
un alt indicator principal al 
eficientei economice in ex
ploatare a unui utilaj. în acest 
domeniu, constructorii de ma
șini au obfinut pînă acum 
realizări valoroase. Amintim, în
tre altele, instalațiile de foraj 3 
DH200, 4 DH315 și locomotive
le Diesel electrice. Experiența 
arată că în acest domeniu mai 
sînt multe de făcut. Ne refe
rim, de pildă, la motoarele 
Diesel fabricate la uzina „23 
August" din Capitală. Deși a- 
cesfe utilaje prezintă caracte
ristici tehnice la nivelul celor 
mai bune produse similare 
străine, deficientele care per
sistă în unele faze ale proce
sului de fabricație micșorea
ză rezistenta în timp a unor 
subansamble. Consumul ridicat 
de piese de schimb și cheltu
ielile de înlrefinere diminuea
ză sensibil efectul economic în 
exploatarea acestor utilaje.

Eficienta economică a intro
ducerii tehnicii moderne tre
buie avută în vedere încă de 
la asimilarea noilor tipuri de 
mașini și utilaje. Fundamenta
rea fehnică-economică a asi
milării mașinilor și utilajelor nu 
se poate însă limita numai la 
alegerea celui mai perfecțio
nat tip de produs. O deosebită 
Însemnătate are stabilirea cu 
exactitate a necesităților inter
ne și a posibilităților de ex
port, estimarea corectă a pre
țului de cost al producției cu
rente, precum și analiza con
dițiilor tehnologice de fabrica
ție și de aprovizionare cu ma
terii prime.

Alegerea și definitivarea ce
lor mai potrivite solufii con
structive la proiectarea utilaje
lor și instalafiilor noi influen
țează favorabil eficienta eco
nomică a asimilării. Aceasta 
presupune o temeinică docu
mentare tehnică, cunoașterea 
și confruntarea celor mai reu
șite tipuri realizate pe plan 
mondial, studierea cerinfelor 
beneficiarilor. O vie discuție 
printre specialiștii noștri a 
provocat determinarea para
metrilor pentru o nouă serie 
de motoare electrice mici, cu

importanta creșterii productivității muncii rea prețului sint multiple, periență ne mergem hotărît pe calea creșterii gradului de utilizare a mașinilor. Comparativ cu a- nul 1959, indicele de utilizare a ringurilor din filatură este astăzi cu 23,5 la sută mai mare, iar la tesătorie am a- tins un indice de utilizare a războaielor sporit cu 14,6 la sută. Ridicarea in continuare a indicilor de utilizare

pentru reduce- de cost. Căile dar propria ex- indeamnă să

rentabilitate?
mari sectoare ale întreprinderii nu mai sint rezerve de micșorare a consumurilor specifice. După părerea noastră, unele norme interne de consum nu mai corespund nivelului . tehnic actual al producției. De aceea, socotim 
necesar ca direcția generală 
tutelară să revizuiască nive
lul consumurilor specifice, 
să le adapteze operativ și pe
riodic în funcție de cele mai 
bune rezultate obținute pe 
sectorul industriei textile.Am ajuns la concluzia că,

se neglija tnsă latura financiară. Din acest considerent se desprinde necesitatea să întărim conlucrarea dintre cadrele tehnice și economiștii din întreprindere. Socotim că 
prin adîncirea analizei econo
mice ia crearea noilor modele 
și articole, întreprinderea noa
stră va putea pune în valoare 
in anii viitori importante re
zerve de economisire a mate
riei prime, coloranților, chi
micalelor și altor materiale 
auxiliare.Nimeni nu pune la îndoială

nua mașinilor va asigura numai creșterea producției cu aceleași capacități, ci totodată și reducerea prețului de cost, intrucît cheltuielile convențional constante se repartizează pe o cantitate mai mare de produse. în acest scop, in fabrică se vor aplica noi măsuri tehnico-organiza- torice.Cel mai mare accent vom pune pe perfectionarea organizării producției. Și nu in- timplătoț. în cursul șesenalu- lui, concomitent cu dezvolta-

carcasa din aliaj de aluminiu, 
în producfia unor mari firme 
străine era vădită tendința 
construirii unor motoare foarte 
ușoare, cu consum redus de 
cupru și oțel electrotehnic, însă 
cu randamente reduse. Posi
bilitatea obfinerii unor econo
mii maxime în producție făcea 
tentantă adoptarea acestui mod 
de dimensionare. Dintr-un cal
cul economic, care cuprinde 
pe lîngă cheltuielile de fabri
cație și cheltuielile de exploa
tare, a reieșit că — în condi
țiile tării noastre — fabricarea 
acestor tipuri de motoare elec
trice nu prezintă o eficientă 
economică satisfăcătoare. în 
consecinfă, s-a adoptai o di
mensionare care să asigure 
randamente suficient de înal
te pentru ca, pe ansamblul e- 
conomiei, eficienfa economi
că a introducerii noilor tipuri 
de electromotoare să fie opti
mă.

Chiar și numai acest exem
plu demonstrează înaltul spi
rit de răspundere de care tre
buie să dea dovadă specia
liștii și proiectanții la alegerea 
tipurilor de utilaje ce urmea
ză să fie asimilate. în esență, 
este vorba de necesitatea stu
dierii amănunțite a tipurilor noi 
de utilaje înainte de a se trece 
la asimilarea lor, pe baza unei 
strinse legături Intre organiza
ția de proiectare, uzina produ
cătoare și principalii benefi
ciari ai produselor respective. 
Considerăm că trebuie evita
te acele sifuafii în care alege
rea noului tip de produs a 
fost lăsată exclusiv pe seama 
ministerului beneficiar.

Experiența a confirmat că 
eficienfa economică a asimilă
rii unui nou produs este de
terminată și de ciclul de asi
milare, de termenul care trece 
de la alegerea soluției la pu
nerea în fabricație a noului 
produs, ținind seama de rit
mul rapid în care evoluează 
tehnica, de faptul că mașini
le, aparatele și utilajele tehno
logice sint mereu susceptibile 
de perfecționări pe baza celor 
mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, realizarea unor cicluri 
scurte de asimilare este o con
diție indispensabilă pentru a 
se evita uzura morală a unor 
produse abia puse in fabrica
ție. Asigurarea unor cicluri 
scurte de asimilare este con
diționată de o dezvoltare și 
specializare corespunzătoare a 
serviciilor de proiectare și pre
gătire a fabricației, de dotarea 
uzinelor cu ateliere de proto
tipuri și platforme de încer
cări bine echipate, de coordo
narea eforturilor serviciilor de 
concepfie asupra principale
lor probleme legate de reali
zarea documentației tehnice, a 
pregătirii fabricației și a 
logării noilor mașini.

Firește, am expus numai 
cîteva observafii sumare asu
pra posibilităților de a se ob
ține o eficiență economică ri
dicată pe calea introducerii 
progresului tehnic în indus
tria constructoare de mașini. 
Nenumărate sînt soluțiile con
crete care rezultă din activita
tea zilnică a colectivelor de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
din uzine și pe care pricepe
rea tehnică și sîrguin(a cadre
lor din întreprinderi știu să le 
descopere și să le pună în va
loare.

omo-

rea și reutilarea fabricii, a crescut gradul de integrare a producției, care acum a ajuns la aproape 80 Ia sută. în a- ceste condiții se creează po
sibilități reale de organizare 
mai rațională a muncii la ni
velul întreprinderii, de asigu
rare a unui decalaj optim in
tre secții, în scopul desfășu
rării ritmice a producției pe 
întregul flux tehnologic. Dar, ceea ce este de remarcat, se realizează o mai eficientă gospodărire a valorilor materiale și bănești pe toate treptele producției.Comparativ cu anii prece- denți, întreprinderea noastră a reușit in primul semestru din 1965 să ieducă la jumătate cheltuielile neeconomi- coase. Am eliminat dobinzile penalizatoare, dar se mai mențin încă unele amenzi la credite restante, care provin mai ales din neajunsuri de a- provizionare. Sintern hotăriti să Ie lichidăm în cel mai scurt timp, să închidem definitiv canalele prin care banii se risipesc. Esențial este să asigurăm transformarea integrală a economiilor în beneficii, contribuind astfel la creșterea acumulărilor bănești necesare dezvoltării e- conomiei naționale
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MAITEE Arta și răspunderile
dirijorului

Preocuparea față de arta interpretativă, reflectată în ultima vreme și prin apariția în presă a unor articole consacrate acestui domeniu al creației, a generat rîndurile de mai jos, modestă încercare de a lărgi cadrul considerațiunilor făcute prin abordarea unor aspecte cu un caracter mai concret și cu referire directă la activitatea interpretului dirijor. Părerile expuse în acest articol se bazează, în primul rînd, pe experiența celor aproape 20 de ani de muncă desfășurată ca interpret, compozitor și pedagog, iar, în al doilea rînd, atît pe observațiile făcute asupra diferiților interpreți străini șl români, cît și pe contactul direct pe care l-am avut cu doi eminenți reprezentanți ai artei dirijorale românești : maeștrii Theodor Ro- galski și George Georgescu.Activitatea unui dirijor, deosebit de complexă, este fundamental diferită de aceea a altor slujitori ai artei interpretative. Colegul meu Nicolae Boboc s-a referit pe larg — într-un articol apărut an-

de Mircea BASARAB
maestru emerit al artei

Orice colecție, scoasă de orice 
editură, prezintă dificultățile ei spe
cifice, fie că e vorba de „Biblioteca 
pentru toți”, de „Luceafărul”, de 
„Meridiane” sau de oricare alta. în
totdeauna poate fi pusă în discuție 
oportunitatea publicării unui volum 
ori a unui autor înaintea altora ; în
totdeauna se poate cere altceva decît 
ceea ce a apărut. în speță, colecția 
„Oameni de seamă”, scoasă de Edi
tura tineretului, a generat mereu dis
cuții cu privire la extensia și la 
profilul ei.

E o colecfie destinată, în primul 
rînd, tineretului și ca atare i se cere 
să se ocupe mai cu seamă, sau chiar 
în exclusivitate, de existențe exem
plare, de mari personalități ale cul
turii naționale și universale, care pot 
oferi pilda înălțătoare a unor vieți 
nobile, dedicate marilor idealuri ale 
umanității și ilustrînd aspirațiile cele 
mai înalte spre adevăr, bine, frumu
sețe și progres. Modalitățile de evo
care a unor asemenea viefi sînt ne
numărate ; de aceea, încă de la în
ceput trebuie exclusă uniformitatea 
tratării. într-un fel este exemplară 
viafa unui om de știință sau a unui 
cercetător care, cu prețul vieții sale, 
întreprinde experiențe fundamentale 
pentru evoluția omenirii sau emite 
ipoteze cu privire la structura lumii, 
ca Newton, Galilei, Copernic, Pasteur, 
Koch, Marie și Pierre Curie și atîția 
alții ; într-altfel se arată pilduitor un 
descoperitor de pămînturi, de zone 
puțin umblate ca Vasco da Gama, 
Cristofor Columb, Nansen ori cosmo- 
nauții ; mereu altele sînt aspectele 
curiozității nesecate a omului, con
fruntate cu datele lumii cognoscibile 
și generînd 
dintre cele 
desfășurarea 
la Leonardo

Luptătorii 
sul social, pentru eliberarea popoare
lor pot forma, așa cum este și firesc, 
obiectul unor expuneri vii, pasionan
te, atractive. Ștefan cel Mare, Mihai 
Viteazul, Nicolae Bălcescu ori Aler 
xandru loan Cuza (și înșiruirile nu 
sînt de fel limitative) oferă splendide 
imagini de abnegație, de jertfă pen
tru patrie, rodnice în cel mai înalt 
grad în educarea cetățenească a ge
nerațiilor tinere.

Dacă privim titlurile apărute pînă 
acum în cadrul colecției vom vedea 
că acest capitol de o excepțională 
importanță pentru cultivarea senti
mentelor de dragoste față de patrie.

de popor, este încă deficitar. De 
aceea, cred că în perspectiva muncii 
de viitor, editura are datoria să pro
fileze planurile colecfiei astfel încît 
cititorii să întîlnească volume despre 
personalități de primă mărime ale 
istoriei și culturii românești, oameni 
a căror viafă și operă constituie o 
pildă nepieritoare, mereu vie în ini
mile noastre. Cu 
perseverentă, cu mai 
aria de cuprindere a 
să fie lărgită pentru 
fofi înaintașii care ne-au dus faima 
în lume, care au muncit pentru afir
marea unei culturi românești puter
nice, originale în concertul culturii 
europene și mondiale. Mari istorici 
ca A. D. Xenopol, Nicolae lorga ori 
Vasile Pîrvan nu pot lipsi din colec
fie, ca și atîfia medici iluștri din școa
la românească cu renume și peste 
hotare, ca Toma lonescu, Francise 
Reiner, D. Bagdasar, și foarte multi

și mai multă 
multă inifiativă, 

colecfiei trebuie 
a-i cuprinde pe

înfățișăm o existentă anodină, care 
să justifice greu prezenfa creatorului 
între oamenii de seamă ? Și cum nu 
e vorba în colecfie decît de biogra
fii, nu de monografii care să cuprin
dă expunerea și analiza operelor, 
atunci s-ar părea că editura se află 
înfr-o complicată dilemă. Dar, privite 
cu atenfie, viefile lor ne dezvăluie 
modul în care aceștia au căutat cu 
înșelare adevărul, drama interioară 
pe care au trăit-o de-a lungul exis
tentei lor, provenită din ciocnirile fie 
și indirecte cu societatea vremii, pa
siunea arzătoare cu care s-au dedicat 
ridicării — de multe ori în condijii 
vitrege — unei opere de un înalt 
nivel artistic.

Toate acestea se desprind mai 
pregnant nu numai din datele bio
grafiei, ci și din permanenta rapor
tare la universul operei lor. Creangă, 
în datele biografiei sale stricte, e 
destul de lipsit de interes, dar pri-

au fost subsumate marilor feluri ale 
operei, așa încît detaliile, chiar cele 
mai neînsemnate, ies din sfera bana
lului, pentru a căpăta sensuri, pentru 
a fi integrate într-o viziune unitară.

Aceasta este o cerinfă dintre cele 
mai însemnate, în afara sublinierii 
valorii individual-umane a celui a 
cărui biografie o construiești, valoa
rea subînfeleasă din momentul cînd 
ai integrat personalitatea de care te 
ocupi în rîndul oamenilor de seamă. 
Și sub acest raport mi s-a părut ni
merit faptul că T. Vîrgolici n-a pier
dut nici un prilej de a pune în relief 
trăsăturile de caracter ale lui Alecu 
Russo, generozitatea, noblefea, ca și 
patriotismul său evident în cele mai 
diverse împrejurări.

Dar pe lîngă aceste condifii de în
țelegere a oamenilor de seamă ca 
existente valoroase din mai multe 
puncte de vedere mai este necesară, 
pentru o fixare exactă șl proprie a

Sensul etic al biografiei literare
Pe marginea ultimelor apariții din colecția „Oameni de seamă"

iof felul de rezultate 
mai interesante pentru 
gîndirii de la Aristofel 
da Vinci și Einstein, 
pentru binele și progre-

alfii ; de asemenea, un muzician de 
prestigiu mondial ca Dinu Lipatti ori 
un om politic de anvergura lui Ni
colae Titulescu.

Viefile acestor oameni de seamă 
sînt foarte expresive și încărcate cu 
semnificațiile activităților utile puse 
în serviciul umanității. Exemplaritatea 
etică se confundă la ei cu profesarea 
însăși a acfivităfii respective, așa în- 
cît opera și viafa lor se află într-o 
neîncetată interdependentă. Uneori, 
misiunea autorilor de biografii ale ma
rilor artiști pare mai dificilă. Pe tărî- 
mul acesta diferentele sînt foarte 
mari între diverse personalități, iar 
pe deasupra se petrece cîteodafă un 
fenomen izbitor. Un mare creator, un 
artist care a dat naștere unei opere 
geniale, se poate întîmpla să aibă o 
viată mai pufin bogată în împreju
rări spectaculoase, în evenimente de 
revelatoare semnificafie etică. Ce se 
întîmplă atunci ? îl scoatem pe ar
tist dint-e oamenii de seamă ? Sau

Zoe DUMITRESCU-
BUȘULENGA

ceperea istoricului literar care-i recon
stituie viafa poate reliefa interesant 
prezența lui în cultura poporului 
nostru. De asemenea, pentru a ne 
referi la ultimele aparifii din cadrul 
colecfiei — cele cu care vom exem
plifica în acest articol — și biografia 
lui Alecu Russo e săracă în date ori 
evenimente. Dar, T. Vîrgolici a știut 
să o coreleze cu datele cele mai im
portante ale epocii, cu biografiile ce
lorlalți contemporani. Esenfial e să 
descoperi și să pui în valoare, prin 
studiul unei viefi, semnificațiile ei su
perioare și mai cu seamă finalități ce 
reies din contextul efic-esfetic al crea
ției. în volumul dedicat lui Caragiale, 
de Ion Roman, numeroasele date ale 
biografiei autorului Scrisorii pierdute

profilurilor personale, integrarea lor în 
epocă pe dimensiunile cele mai largi. 
O dată cu omul de cultură studiat 
trebuie să intrăm în epocă, să reținem 
ce e mai caracteristic într-însa, pen
tru că peisajul în care îi este înfăți
șată personalitatea i-a determinat ati
tudinea și 
mai poate fl 
mulare de 
fără legătură cu viața, activitatea și 
creația artistului. Un adevărat om de 
seamă este acela care aduce o contri
buție esențială în domeniul său de 
activitate în peisajul spiritual, națio
nal și chiar internațional, unul care 
înnoiește, care lasă o dîră de lumină 
pe suprafața pe care s-a mișcat. De a- 
ceea, avem nevoie de prezentări largi, 
cuprinzătoare ale epocii, așa cum a 
făcut dr. Petre Tăutu în cartea închi
nată lui Ion Canfacuzino. Autorul 
folosește o modalitate a prezentării 
genealogiei șl a epocii mai puțin 
obișnuită, consfînd înfr-o largă înca-

Desigur, nu 
acu- 

sociologizante

opera, 
vorba de o

date

drare în datele esențiale ale socie
tății românești. De asemenea, este 
cuprinsă, înfr-un larg tablou, contem
poraneitatea europeană a lui Ion 
Canfacuzino, eminent savant și uma
nist, care a adus o importantă contri
buție la intrarea țării noastre în cir
cuitul

Sub 
Alecu 
furate 
'iei literare, 
larqă deschidere 
neitatea 
Fenomenul românesc trebuie înțeles 
cuprinzător șj stabilit în exacte și fe
lurite sincronizări social-istorice, de 
cultură, pe plan european, pentru a 
putea înțelege originalitatea contri
buției oamenilor noștri de seamă 
modul în care unii dintre ei s-au si
tuat pe culmi înalte ale gîndirii și 
artei universale din timpul lor.

în general, așa cum am arătat mai 
sus, colecția „Oameni de seamă" poa
te să-și lărgească profilul prin in
troducerea a cît mal multe persona
lități din toate tărîmurile de activi
tate. $i mai cu seamă ea se va îm
bogăți în calitate prin extinderea 
informației autorilor la biblioarafia cea 
mai vastă, printr-o mare varietate în 
formulele de tratare care să evite mo
notonia și repetarea, printr-o evo
care mai vie, printr-o mai puternică 
sugerare a calităților umane ale celor 
aduși în discuție.

Toate acestea nu trebuie în nici un 
caz să ducă la o prezentare nedife- 
rențiată, lipsită de spirit de discernă- 
mînt în interpretarea faptelor, a ope
rei, a concepțiilor filozofice și de 
viață. Perspectiva criticului, a omului 
de știință care privește fenomenele 
istoriei și ale culturii din punctul de 
vedere al concepției științifice mar- 
xisf-leninisfe, sfă la baza realizării 
unor cărți realmente valoroase, cu 
mesaj actual. Luciditatea critică nu-i 
nicidecum Incompatibilă cu căldura 
aprecierii. Dimpotrivă, o asemenea 
luciditate dă mai mult preț entuzias
mului, dă o dimensiune mai adîncă 
aprecierilor.

După o serie de succese, Editura 
tineretului poate crește nivelul colec
ției și spori exigențele față de lucră
rile ce-i vor fi prezentate, pentru ca 
misiunea ei de culturalizare și edu
care a maselor de tineret să fie înde
plinită în mal mare măsură.

științific și cultural mondial, 
acest raport, cărțile despre 

Russo și Caragiale, bine struc- 
din punct de vedere al isto- 

ar fi cerut poate o mai 
spre contempora- 

românească și europeană.

terior în „Scînteia" — la cîteva aspecte esențiale ale profesiunii noasțre, bunăoară la răspunderile ce incumbă dirijorului în calitate de animator al vieții artistice, a subliniat pe drept cuvînt însemnătatea lărgirii orizontului de cultură al interpreților, a argumentat necesitatea organizării unor dezbateri asupra problemelor specifice interpretării muzicale etc.Dezvoltarea fără precedent a vieții muzicale românești, ilustrată și de existența celor 17 formații simfonice din Capitală și din țară, de prezența în sălile de concert a unui public nou, exigent și receptiv, implică îmbunătățirea continuă a muncii noastre, a dirijorilor și interpreților. In această lumină, mi se pare necesară abordarea problemelor artei interpretative în raportul direct ce există între concepție și tehnica propriu- zisă a execuției, precizînd că aspectele tehnice ale interpretării, de care mă voi ocupa, reprezintă nu un scop, ci mijlocul prin care dirijorul, și, implicit, colectivul care-1 conduce, dezvăluie munică auditorilor valorile muzicale, conținutul ei de sentimente.îndatoririle și atributele de orchestră derivă din caracterul specific al artei dirijorale : dirijorul este acela care transformă ceea ce „se vede“ în partitură în ce „se aude“ pe scenă, declanșînd execuția unui mentiști deci le ră
ș.a. Formarea dirijorului, ca și a- 
firmarea talentului său sînt indi
solubil legate de practică, de cali
tatea și întinderea repertoriului.Alcătuirea repertoriului este, de cele mai multe ori, determinată de înclinațiile naturale ale interpreți- lor de atracția lor către anume stiluri, compozitori sau genuri de lucrări. Sînt interpreți stabili, în fruntea unei orchestre, și alții care trec ca invitați pe la pupitrul ei. Sub aspectul repertoriului se deosebesc, căci în timp ce dirijor călător, care revine în celași oraș (dacă revine) la răstimp destul de mare, poate se bazeze pe un repertoriu destul de redus — dirijorului permanent acest lucru îi este cu neputință. Rolul de educator al publicului, și al orchestrei totodată. îi cere ca repertoriul său să fie variat, să cuprindă creații din toate epocile, reprezentînd toate stilurile, să cuprindă un număr cît mai mare de compozitori, conform unei con
cepții clare, de perspectivă. Executarea unor piese neeîntate încă, dar de o calitate fără tăgadă, stimulează interesul publicului, dorința lui de a cunoaște cît mai mult ; după cum includerea unor piese de efect sigur, mereu aceleași, ajunge pînă la sfîrșit să tocească interesul auditoriului nu numai pentru aceste piese, dar pentru muzică în general. Pe de altă parte șablonarea repertoriului micșorează, firește, și cîmpul de desfășurare a interpretului însuși.Cred potrivit să subliniez nece-

ei avînd acestora : simt

pe co-Si operei idei șișefului
colectiv de instru- înșiși interpreți, toate caracteristici- pregătire, cultu- muzical, tehnicitate

ei un a- un să

sitatea Includerii în repertoriu a celor mai valoroase lucrări românești, a popularizării lor cu convingere și, în același timp, studierea temeinică a creației enesciene, admirabilă școală pentru compozitori și interpreți. A face larg cunoscută opera maestrului — unul dintre ziditorii culturii românești și căruia polivalența cu adevărat genială a talentului său i-a asigurat printre maeștrii muzicii universale un loc de cinste — este o datorie de onoare față de poporul nostru.Dar repertoriul — oricît de larg și de echilibrat — nu înseamnă nimic fără o interpretare și o execuție corespunzătoare. Asimilarea de către dirijor a fiecărei partituri trebuie să fie totală — pînă în cele mai mici amănunte — și această cerință nu o poți realiza fără a fi stăpîn pe acel arsenal de cunoștințe care au stat la baza creării operei muzicale însăși. Pentru a te putea a- propia cu adevărat de lucrarea unui compozitor și pentru a o înțelege pînă în adîncurile ei, confruntarea ei cu alte lucrări, cu cît mai multe — pentru a te familiariza cu universul creatorului — îmi pare absolut necesară.Studierea în amănunt a cît mai multor partituri, chiar dacă știi că nu le vei dirija niciodată, dezvoltă capacitatea de orientare în interpretarea operelor celor mai felurite. Desigur, nu există practic posibilitatea de a asculta în concerte, sau chiar pe disc, orice. Există însă o facultate caracteristică unui adevărat muzician : auzul „intern“ (imaginativ), adică posibilitatea de a-ți imagina cum sună în realitate o lucrare. Această facultate se cere dezvoltată la maximum.Ca și pentru compozitor, care își imaginează cum va suna lucrarea, și pentru dirijor puterea de reprezentare în gînd e hotărîtoare în studiul lucrării și în elaborarea interpretării. Și aici e marea deosebire dintre dirijor și ceilalți interprets care din primul moment al studierii unei partituri pot auzi efectiv cum „sună" lucrarea și pot încerca anumite procedee de execuție pentru a ajunge la soluția convenabilă. Dirijorul însă trebuie să-și imagineze toate acestea, căci el va „auzi" cu adevărat doar în momentul primei repetiții. Din acel moment, dirijorul va deveni îndrumătorul ansamblului, coordo- nînd execuția și organizînd materialul sonor conform planului prestabilit pentru a obține o prezentare care să dezvăluie auditoriului 
întregul conținut al operei.Dirijorul este chemat să redea în audiție opera cu aceeași claritate cu care ea poate fi citită în partitură. In acest scop, se impune ca în timpul repetițiilor el să urmărească anumite obiectivetrebuie însușite și realizate de instrumentiști. Apare aici cu pregnanță o trăsătură specifică muncii sale, aceea de pedagog, cu atît mai importantă atunci cînd ocupă un post de dirijor permanent și, ca atare, este răspunzător de educarea ansamblului, de nivelul artistic și de progresul continuu al acestuia. De altminteri, și răspîn- direa muzicii în pături mereu mai largi de auditori, cîștigarea și e- ducarea unui public nou sînt condiționate de interpretarea la un nivel artistic înalt a unui repertoriu variat, interesant și instruc-

ce

Șl ACTUALITATEFILM

realității imediate, ci 
mijloc de interpretare 
faptelor, de transmitere

capacitatea de a interesului celui public față de se întîmnlă azi. ajunge din urmă

pentru dezvoltarea iar realitatea deosebit de cu creatorii.

vedere

Publicul dorește filme de actualitate. Actualitatea este terenul cel mai fertil creației, socialistă e generoasă în interviul publicat în „Scînteia", Liviu Ciulei a subliniat pe bună dreptate că legătura strînsă cu actualitatea constituie o necesitate vitală pentru dezvoltarea cinematografiei românești.Dar ce se înțelege, din punctul de vedere al filmului artistic, prin actualitate ?Actualitatea este caracteristică și presei cotidiene : ziarele informează despre evenimentele zilei precedente Nemijlocit ne transmit actualitatea radioul sau televiziunea. In fața televizorului, evenimentul ți se comunică direct, este văzut ca și cînd te-ai afla chiar în locul și în momentul în care se desfășoară. Există și o transmitere a actualității reconstruită total sau parțial cu care ne întîlnim uneori în filmele documentare sau în jurnalele de actualități. In a- ceste cazuri, imaginile filmate sînt decupate, montate etc., iar comentariul vorbit este modelat, redactat, colorat, după care se a- daugă puțină muzică în așa fel încît totul să se prezinte cît mai atractiv. In locul

spontaneității, al „prizei directe" pe care o întîlnim în reportajele televiziunii apare pe ecran o actualitate 
fabricată.Desigur că în cinemato- artistică, lucrurile mai complexe ; de conflicte, de de construcție Dar, în esență, stă în picioare:

Ion POPESCU 
GOPOgrafiasînt mult este vorba caractere, dramatică comparația apar filme în care actualitatea miroase de la o poștă a „fabricație". Iar lipsa de autenticitate, artificialitatea îndepărtează publicul, întotdeauna deosebit de sensibil atunci cînd i se vorbește despre evenimente pe care le-a trăit, despre oameni pe care îi cunoaște în toată lumea se discută despre concurența dintre televiziune și cinematograf Unii spun că ar fi o concurență de ordin economic. Eu cred că la baza ei stă, îndeosebi, capacitatea de prezentare autentică a actualității, răspunde mai larg ceea ce Pentru ateleviziunea, cinematograful a început să caute forme noi de prezentare a actualității, propunîndu-și să înlăture, pe cît se poate, tocmai caracterul de „fabricație". Astfel se explică, cred, apariția așa-zisului „ciné-vérité*; se filmează pe stradă, prin surprinde-

re, imagini prinse „pe viu', microfoanele sînt ascunse pentru a capta sunete, dialoguri reale etc. Aceste procedee n-au rezolvat însă problema și nici n-ar fi putut s-o rezolve Pentru că 
filmul artistic nu este un 
mijloc de fotografiere a

un 
a 
a 

unor Idei, a unor sensuri 
profunde și — sub raportul actualității — o modalitate de analiză și generalizare a fenomenelor actuale, presupunând o elaborare minuțioasă, ideologică și artistică. Replica pe care filmul trebuie și poate să o dea televiziuni! rezidă deci, după părerea mea, nu în

folosirea unor artificii formale, de suprafață, ci în 
abordarea problemelor de 
conținut.Sînt necesare filme care să reflecte epoca noastră, problemele ei, care să răspundă celor mai vii preocupări ale contemporanilor noștri. Subscriu la cele spuse, în interviul citat mai înainte cu privire la abordarea frontală, cu mijloace artistice adecvate, a unor teme de stringentă actualitate. Aș vrea să mă refer la această problemă și sub alt raport privind, în general. mesajul filmelor noastre Eisenstein lucra la filmul „Crucișătorul Potemkin* la o apreciabilă distanță în timp față de evenimentele înfățișate pe e- cran. El a interpretat faptele, le-a dat o asemenea putere artistică încît filmul a devenit un document al epocii, înscriindu-se totodată cu litere de aur în istoria cinematografiei. Sînt multe filme care au tratat artistic evenimente de mare însemnătate socială, istorică etc., tmpunîndu-se ca filme de actualitate, opere remarcabile ale cinematografiei mondiale. In aceste cazuri, ceea ce a confat, în 
primul rînd, a fost nu stric
ta determinare „calendaris
tică", ci actualitatea sensu
lui, a tendințelor, orientarea 
creatorului în direcția idei
lor înaintate ale epocii sale. 
Asemenea filme au rămas

actuale șl astăzi. După cum, despre alte filme, care au fost considerate actuale în momentul turnării lor, s-a constatat astăzi că, de fapt, n-au fost actuale niciodată...La noi se discută mult despre filmul de actualitate, dar am impresia că se confundă uneori caracterul de 
actualitate al unei opere de artă cinematografică cu formula frecvent folosită 
inspirat din actualitate. Aș spune că actualitatea unui film este o chestiune de 
conținut, pe cînd inspirația din actualitate se referă (în practica noastră) îndeobște 
la formă. Insist asupra a- cestei deosebiri, pentru că 
ceea ce trebuie să urmărim, 
in primul rînd, este reali
zarea unor filme care să 
aparțină organic, profund, 
prin substanța și orientarea 
lor, vremii noastre, și nu să 
ne mulțumim cu producții 
a căror „inspirație" din 
viață se limitează la faptul 
că o istorioară oarecare, 
banală și nesemnificativă, 
se petrece în zilele noastre.Filmul de actualitate nu este o carte poștală de la Mamaia, este o filă de istorie. Cred că „Lupeni ’29" se apropie cel mai mult de ceea ce înțeleg prin film de actualitate ; poate și „Setea" (dacă, completat cu partea a doua, ar fi marcat puternic istoricul eveniment al cooperativizării). In aceeași ordine de

idei, nu mi se pare că rupția" sau „Vacanță la mare" sînt filme de actualitate și nu vreau să înșir aici titlurile altor filme, care sînt doar „inspirate" din actualitate, fără să poarte și un mesaj actual.Prezentul își așteaptă scenariștii și regizorii, oferind posibilități de creație în toate genurile cinematografice, de afirmare a celor mai diferite stiluri personale. Momente importante din viața poporului se ceT aduse pe ecran.După părerea mea, acțiunea unui film de actualitate se poate petrece astăzi sau ieri sau chiar mîine (un interes actual poate exista și într-un film științifico- fantastic), dar să dezbată esența socială și umană a evenimentului privit de artistul conștient de misiunea sa, preocupat să reflecte în opera sa epoca în care trăiește, ideile ei. Mai trebuie să adaug că nu trebuie uitată și calitatea teh- nico-artistică a unui film î Cîteodată, idei majore sînt rezolvate naiv, cu stîngă- cie sau timiditate, vădind necunoașterea meseriei atît de complicate a filmului. Regizori nepregătiți, unii care n-au dat nici măcar proba unui scurt metraj „prind" cite un scenariu pe care acceptă să-1 realizeze, deși un regizor mai calificat l-a refuzat ca neco respunzător.Scenariul de înaltă cali- este problema princi- a filmului Or, scena- bune sînt încă foarie De aici, cred, trebuie
täte pală riile rare,pornit. In vîrtejul dansului („Călușul", Interpretat de for- 

mafia de dansuri a Palatului Culturii din Brașov)

Claritatea unei execuții orchestrale este determinată, în primul rînd, de precizia ritmică și intonațională, care se cere a fi, după părerea mea, „inginerească". Pentru a o obține, nici un efort nu e prea mare. Ea formează și baza disciplinei de ansamblu caracteristică bunelor orchestre. Deci, război impreciziunilor de ritm și intonațiilor aproximative. In al doilea rînd — să nu uităm transparența, adică echilibrarea vocilor melodice și armonice din punct de vedere dinamic, pentru a le face auzite în funcție de importanța lor. Dirijorul este, în același timp, obligat să supravegheze și să amelioreze calitatea sonorității. Ea depinde, bineînțeles, atît de calitatea instrumentiștilor cît și de aceea a instrumentelor, dar tonul frumos, cald, transparent, culoarea corespunzătoare intonării unui anumit pasaj trebuie să se afle în atenția celui ce are sarcina să e- duce un ansamblu instrumental. Toate acestea au constituit întotdeauna obiective precise în munca de realizare a interpretării. Ele nu pot fi considerate deci ca aspecte ale unui nou stil de dirijat, cum afirma nu de mult în scris un critic muzical.Hotărîtoare îmi pare, în redarea clară, adică în atingerea obiectivelor de mai sus, capacitatea de a sesiza cu precizie și imediat orice abatere, în execuție, de la imaginea dinainte gîndită. Lucru cu atît mai greu cu cît în acel moment echilibrul dintre elementul afectiv și cel rațional tinde să se curme în favoarea primului De unde necesitatea ca ochiul minții să fie mereu treaz.
(Continuare în pag. a V-a)
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Depozitul „medicamentelor naturale“
■ ■

• Flores, herba, radix, cortex • De la Herodot la... Centrocoopîn secolul al V-lea înaintea erei noastre, istoricul elin He- rodot afirma că Ben- dis, o zeiță a dacilor, nu se pricepea numai la vrăji, ci și la utilizarea plantelor de leac; azi le zicem medicinale. Medicii romani le-au folosit încă în timpul războaielor cu dacii. Deși nu se putea vorbi de un comerț organizat cu plante medicinale în acele vremuri, se știe că neguțătorii greci din antichitate le cumpărau din ținuturile geto-dace o dată cu mierea, ceara și grînele.Peste 250 de specii de plante medicinale cresc pe plaiurile țării noastre, concentrată în frunze, fructe, cini, semințe, sau în limbajul maceutic — flores, folium, fructus, radix, semen și cortex. Se găsesc pretutindeni. Chiar și în munți, pe

Sănătate flori, rădă- coajă far-

domeniile greu accesibile ale caprelor negre, se culeg lichenii de stîncă, florile de arnica, rădăcinile de strigoaie și omag, iarba de trei frați pătați. în Deltă. la nivelul mării, se caută săpunarița, ciuinul, lăcrămioarele. Circa 120 de plante medicinale -se culeg din flora spontană, iar alte 30 se cultivă. Recolta este de ordinul a peste 7 500 tone plante culese pe an din flora spontană și de 18 000 tone la cele cultivate. Multe din ele intră în componența celor 25 de a- mestecuri de ceaiuri medicinale, care se află în comerț. Unii le laudă chiar aroma și gustul. însă cîști- gul cert pe care-1 a- vem de pe urma folosirii lor este... sănătatea. Totuși nu cumpărătorii obișnuiți sînt consumatorii principali ai plantelor me-

dicinale. Partea cea mai mare revine industriei chimico-far- maceutice, industriei alimentare, rețelei sanitare. Multe din plantele noastre sînt cerute în numeroase țări ale lumii.Aparent simplă, activitatea de preluare si prelucrare a plantelor ridică cerințe calitative foarte vere. De această tivitate se ocupă recția generală plantelor le din printr-o rețea de unități specializate. în cî- teva ore după recoltare foarte condițiile peratură, transport — să ajungă la locurile special amenajate pentru uscare. An de an centrele de preluare și unitățile de prelucrare sînt dotate cu unelte de recoltare, tunele uscătoare, ma-

se- ac- Di- a medicina- Centrocoop
produsele sensibile la de tem- umiditate, trebuie

șini de tocat plante, mori de pulverizat, prese mecanice, de tabletat etc. Din primăvară, cînd dă coltul ierbii, și pînă la predarea diferitelor droguri, un număr însemnat de specialiști — agronomi, farmaciști, laboranți — veghează la asigurarea unei calități superioare a producției.Din cele 120 plante aparținînd florei spontane, se obțin 150 de droguri diferite. Se produce sirop de măceșe, țigări antiasma- tice, tablete din frunze pulverizate de degețel roșu (pentru cardiaci). Se scot uleiuri eterice din mentă, fenicul, chimion, co- riandru, mușețel, pin.Generoasă, natura ne pune, așadar, la dispoziție o bogată „materie primă“, care poate fi tot mai bine pusă în valoare.
Al. PLAIEȘU

NUMIREA AMBASADORULUI 
REPUBLICII POPULARE 

ROMANE ÎN KUWEITPrin decret al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române, tovarășul Ion Drînceanu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Române în Turcia, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Republicii Populare Române în Iran, a fost numit și în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Române în Kuweit, cu reședința la Ankara.(Agerpres)
PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 32 din 11 august 1965 au fost ex
trase din urnă următoarele numere : 
39 18 28 48 3 32. Numere de rezervă : 
49 19.

Fond de premii : 639.696 lei din care 
report la categoria I : 78.387 lei.

PRETENȚIILE
VENEZUELEITHE GUARDIAN

Ziarul englez „GU ARDIÄN“ rela
tează următoarele:„Lunga dispută dintre Anglia șt Venezuela cu privire la pretenția a- cesteia din urmă asupra a peste jumătate din teritoriul Guyanei Britanice pare să se apropie de un deznodămînt.Guvernul Venezuelei a fost iritat din cauza recentelor rapoarte în care se spune că guvernul Guyanei Britanice a început negocieri pentru a da unor companii petroliere concesiuni de explorare în zona de vest a rîului Essiquibo, zonă revendicată de Venezuela, s-au semnat acorduri siuni în acea zonă, tele Leoni a spus că nu va recunoaște nici un astfel de acord. El a spus, de asemenea, că guvernul său se gîndește la acțiuni mai ferme și a atras atenția companiilor petroliere că vor avea de ales între , a lucra în Venezuela sau în aceste zone. Companiile vizate sînt „Continental Oil Company" și „Globe", o companie mai mică cu sediul în Anglia.Pretenția Venezuelei asupra a 45 000 mile pătrate din Guyana Britanică datează din secolul al XIX- lea. în 1962, Venezuela a adus revendicările sale in fața Comitetului politic al Națiunilor Unite. Președintele Leoni a făcut acest lucru după ce Cheddi Jagan, pe atunci premier al Guyanei Britanice, a ridicat la Q.N.U. problema independentei țării sale.Guvernul Guyanei Britanice nu s-a angajat în discuții cu privire la această problemă, dar nu încape îndoială cu privire la atitudinea sa".

lui Josep Delhombre, muncitor la administrația parcurilor și moșiilor, de la municipiul Barcelona. Muncitorul Je-a deschis ușa. Polițiștii i-au percheziționat locuința și i-au ordonat să vină cu ei. în aceeași săptă- mînă au mai fost arestați la Barcelona Josep Pujol, lucrător la uzina de motociclete „Montesa", Ignasi Carvajal — salariat la „Banco de Madrid", filiala din Barcelona, Julio Morera și Rafael Inojosa, foști președinți ai Mișcării tineretului muncitor catolic din Spania. Dacă cei doi foști conducători ai mișcării tineretului muncitor catolic au fost eliberați după un sever interogatoriu, Delhombre, Pujol și Carvajal se mai află și astăzi în închisoare și-și așteaptă procesul.în 1939, cînd a pus mîna pe putere, generalul Franco a lichidat imediat toate sindicatele existente, în locul lor a apărut «C.N.S.» — „Sindicatul central național" — la care apartenența este obligatorie ; cei ce refuză să se înscrie nu primesc autorizații de muncă. Din acest «sindicat» fac parte și... reprezen-

cît dictatura franchistă le pune călușul în gură.La mijlocul deceniului al 6-lea, oameni curajoși au nornit la reînvierea și reorganizarea sindicatelor distruse de Franco. A fost o acțiune grea și plină de primejdii. Organizatorii trebuiau să acționeze în ilegalitate. Nu puțini conducători ai organizațiilor sindicale ilegale au fost arestați și condamnați la multi ani de închisoare. Oricît de severe au fost represiunile polițienești, ele au avut totuși și o latură pozitivă : tot mai mulți muncitori spanioli au aflat că în țară există oameni în pofida tuturorsînt gata să lupte pentru drepturile lor. In specialle orașe, muncitorii șl au stabilit contacte cu interzise, au devenit, membri ai acestora.La Madrid, Barcelona, Bilbao și în alte orașe, mii de oameni au demonstrat în fata sediilor disprețuitului C.N.S. Poliția a împrăștiat mulțimea făcînd uz de bastoane de cau- arestat sute de muncitori.

care, primejdiilor,în mari- funcționarii sindicatele în ascuns,
ciuc, aPînă acum nu pentru conce- dar președin- guvernul său

CE NU ȘTIU
TURIȘTII

întreceri internationale

Casa de cultură din orașul Bacău

„Cupa Bucureștiului“

„Criteriul juniorilor“

ALE CICLIȘTILOR NOȘTRI

Timp de patru zile, începînd de astăzi, pe șoselele din -jurul Bucu- reștiului va avea loc „Criteriul juniorilor". La întreceri participă rutieri din Franța (in frunte cu Jean Claude Lucien, campion de fond), Bulgaria și România. în echipa noastră se află, printre alții, Ștefan Suciu, cîștigătorul tuturor campionatelor de juniori din acest an. Constantin Grigore, Gh. Juravle, V. Tudor.Prima etapă a Criteriului are loc astăzi de la ora 17 pe șos. Bucu- rești-PlOiești (varianta Buftea) — 70 km. Celelalte trei etape se vor desfășura astfel : vineri contracro- nometru individual 20 km (pe șos. spre Oltenița), sîmbătă 80 km, plecare în bloc pe șos. București-Giur- giu, duminică 100 km plecare in bloc pe șos. București-Ploiești (varianta Buftea).
Cicliștii noștri seniori vor fi angajați vineri și duminică în competiția internațională dotată cu „Cupa Bucureștiului". Competiția constă din două probe : contratimp pe e- chipe 100 km (care se va desfășura vineri pe șos. București-Pitești) și cursa de fond 180 km, (duminică, pe un traseu situat în împrejurimile orașului Brașov).Alături de alergătorii români vor fi prezenți și cicliști fruntași de peste hotare. Federația noastră de specialitate a primit confirmare de participare din partea unor echipe de ciclism din Belgia, R. D. Germană, Italia, Olanda, Polonia, Ungaria.

Ziarul vest-german „FRANKFUR
TER RUNDSCHAU“ scrie într-un 
articol despre Spania :în aceste săptămîni și luni, mulți turiști pleacă în Spania pentru a-și petrece concediul pe Costa Brava, Costa Blanca, Costa del Sol, la Mallorca sau Ibiza. Dar nu toți știu că în această țară sînt aruncați în închisori oameni care luptă pentru condiții mai bune de muncă sau pentru interesele concetățenilor lor. Astfel, la sfîrșitul lunii februarie, la Barcelona, Camelia Tarrasa, Sabadell și în alte localități din Catalonia, peste 50 de muncitori au fost ridicați pur și simplu de pe stradă. Zece zile mai tîrziu, la Bilbao și Ba- racoldo, poliția a arestat alți 20 de muncitori.într-o dimineață, la începutul luniiaprilie, trei polițiști au bătut la ușaFoto : Gh. Vințilă

Lingă plaja elegantă de la Costa Brava, turiștii care vin in Spania pot 
locuințevedea și astfel detanți ai patronilor. Urmarea : orice problemă s-ar discuta în cadrul acestei organizații — fie că e vorba de acorduri tarifare, îmbunătățirea asigurărilor sociale, fie de probleme privind învățămîntul — hotărîtoare sînt întotdeauna interesele guvernului și ale patronatului. în practică, a- ceasta înseamnă: salarii scăzute, condiții proaste de asigurări sociale, posibilități insuficiente de învăță- mînt pentru copiii oamenilor lipsiți de mijloace.Se înțelege că muncitorii spanioli au fost, de la bun început, nemulțumiți de acest pseudo-sindicat. Dar a trecut timp pînă cînd au început să-și manifeste nemulțumirea, întru-

Multi au fost aduși în fața tribunalelor și condamnați. Și totuși, au fost organizate noi demonstrații de masă, noi mitinguri de protest. Muncitorii au devenit mai fermi. Folosind panouri, pancarte, afișe, luînd cuvîn- tul, ei au făcut cunoscute revendicările lor : îmbunătățirea salariilor, apărare împotriva concedierilor arbitrare, sindicate libere. Muncitori și activiști sindicali apar cu tot mai mult curaj în public.«Ne bucurăm cînd un număr cît mai mare de străini își petrec concediul în țara noastră — a spus unul din conducătorii Alianței Sindicatelor muncitorești. Credem însă că ar fi bine dacă ei ar ști cum arată într-adevăr Spania astăzi».
SPIONAJ
AFECTUOS

I■ LF NOUVEL
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13-15 august 

Programul televizat 
al „europenelor" 
de caiac - canoeMîine, pe apele lacului Snagov, încep campionatele Europene de caiac-canoe. întrecerile suscită un interes cu totul deosebit, întrucît la start se vor alinia numeroși medaliați ai Olimpiadei de la TokioDupă cum ni s-a comunicat, televiziunea va transmite zilnic desfășurarea probelor. Astfel, vineri, în cadrul a două emisiuni (între orele 14—15 și 16—18), vor putea fi urmărite primele întreceri ale campionatelor. Sîmbătă programul începe la ora 16,20 și durează pînă la ora 18. Duminică vor fi transmise, de asemenea, două e- misiuni : dimineața de la 9 la 11 și după-amiaza de la 15,30 la 17,45.

într-un sector
industrial
din Capitală

(Urmare din pag. I-a)

— Ce va întreprinde comitetul sin
dicatului în zilele următoare pe linia 
dezvoltării întrecerii ?

— Trei aefiuni mai importante t un 
studiu asupra calității produselor rea
lizate în ultimele luni ; un studiu pri
vind măsurile de îmbunătățire a or
ganizării cursurilor de ridicare a ca
lificării din toamnă ; o analiză privind 
respectarea obligațiilor uzinei de a 
asigura utilaje lucrărilor de investiții 
pentru propria ei dezvoltare.

Cum se vede, comitetul sindicatu
lui este studios. Mai puțin practic. 
AAai puțin operativ. Nici un schimb 
de experiență, nici 
racter practic în 
Doar studii...

Un fînăr inginer 
scrie un articol pentru ziarul de uzină.

o acțiune cu ca- 
zilele următoare.

de la proiectare

în întrecerea în cinstea zilei de 23 
August proiectanfii raportează : „Re- 
proiectarea peste plan a presei cu 15 
etaje pentru industria prelucrării lem
nului ; proiectarea cu 4 luni înainte 
de termen a două tipodimensiuni de 
compresoare cu cilindri opuși...’ Și 
dacă se adaugă la acestea produejia 
în valoare de 6 000 000 lei realizată 
peste plan, cele 400 tone de metal 
economisite avem, fie și la o scară 
redusă, imaginea unei munci fructu
oase, dovada unui ritm viu în înde
plinirea angajamentelor.

Mereu alte fapte noi se integrează 
în cronica uzinei, în aceste zile de 
întrecere, lată o telegramă de la 
Bîrsești, unde a început să producă 
o nouă fabrică de ciment : „Felici
tăm călduros colectivul uzinei „23 
August" pentru contribuția la reali
zarea acestei noi unităfi a indus
triei noastre". Ieri, la cabinetul tehnic 
al uzinei au fost înregistrate alte pa
tru inovații. Pe liniile de montaj, din 
marea hală de vagoane, și-au făcut 
aparifia locomotivele Diesel cu frac
țiune hidraulică...

Dar este vremea să părăsim uzina 
„23 August*. în această parte a Ca
pitalei se mai află două mari între
prinderi, despre care aminteam la 
început. Și în fiecare dintre ele vom 
găsi, nu încape îndoială, fapte și 
semnificafii noi.

lia. E cu totul altceva... E mai de
parte...

— Și probabil că tot cu ajutorul 
dumitale, domnule „Anapoda", că
rămida din Tg. Jiu, de la I.R.LL., 
a plecat pe undeva, pe lingă Jim- 
bolia.

— Și ce te miri așa ? Asta e pro
filul meu...

înainte de a-mi lua rămas bun 
de la ei, le-am pus o 
bare :

— Nu vă supărați, 
drați aici ? Sînteți în

— Nu. Lucrăm ca 
de noi secția de industrie locală a 
Sfatului popular regional Oltenia... 
Dacă dăm rezultate și în continu
are, poate ne angajează definitiv...

ultimă între-

sînteți înca- 
schemă ? 
stagiari. Știe

Ultimul număr al revistei parizie
ne „LE NOUVEL OBSERVATEUR" 
conține un amplu reporta/ semnat 
de Claude Angeli. sub titlul: „Ochiul 
Washingtonului — Zborul deasupra 
Pierrelatte-ului nu este decît un 
episod în războiul dintre serviciile 
secrete". După ce reamintește 
derea „în flagrant delict de 
naj" a avionului american cu 
în R.F.G., deasupra localității 
sînt instalate uzine nucleare 
ceze. autorul scrie:

prin- 
spio- 
baza 
unde 
Iran-

Arta și răspunderile 
dirijorului

(Urmare din pag. a IV-a)

Alte știri
® Echipa braziliană de fotbal Sao 

Cristovao și-a continuat turneul In 
tara noastră tntîlnind ieri la Pitești for
mația locală Dinamo. Piteștenii au cîș- 
tigat clar : 4—0 (1—0).

In căutarea sfintuluia

„Așteaptă

a Cu prilejul unui concurs interna
țional de natație desfășurat la Black
pool, tînăra înotătoare Karen Muir 
(Africa de sud), în vîrstă de 12 ani, a 
stabilit un nou record mondial în pro
ba de 110 yarzi spate cu timpul de 
1’08’7/10 (Vechiul record era de 1’09” 
5/10 și aparținea tindei Ludgrova — 
Anglia).

(Urmare din pag. I-a)

• Parașutistele sportive bulgare au 
stabilit un nou record mondial. Efec- 
tuînd o săritură in grup cu deschide
rea imediată a parașutei de la o alti
tudine de 600 m, ele au realizat o me
die de 8,10 m de centrul cercului.

— Și ce face în timpul ăsta șan
tierul celor 740 de apartamente de 
la Tg. Jiu ?

— Asta-i resortul lui... Și mi-l 
arată pe „Așteaptă".

— Și lași totul pe seama lui ?
— Ba nu. Mai intervin și eu. Fac 

ce fac pentru ca în 
lelor care pleacă la 
Petroșeni, ăi de la 
ducă altele tocmai

locul materia- 
Hunedoara ori 
Tg. Jiu să a- 
de la Sebeș-

Alba saw de la Sibiu. Care-i mai 
departe... Cum preferă...

— Așadar, încrucișări de mate
riale, cheltuieli de transport inuti
le, vagoane imobilizate, ridicarea 
prețului de cost ș.a.m.d. Ești for
midabil l Cum de ți-a venit ideea 
asta ?

— Ai uitat cu cine stai de vorbă? 
„Anapoda“ mă cheamă, anapoda 
lucrez.

Sare sfîntul „Așteaptă", cam și
fonat.

— Carevasăzică, tu le faci pe 
toate, nene „Anapoda“. Eu n-am 
nici un rol aici. Ai uitat de ches
tia cu cărămida.

— Care chestie ? îl întreb.
— Cărămida care trebuia trimisă 

de către I.R.I.L Gorj încă în tri
mestrul II. Am făcut-o să ajungă 
pe șantier abia la 2 august...

— Și zidarii ?
Intră iar pe fir „Anapoda" :
— Au lucrat, tovarășe. Le-am 

adus cărămidă tocmai de la Jimbo-

Fiecare lucrare reprezintă, pentru interpret, ca și pentru compozitor de altfel, o nouă problemă de rezolvat, și nu cu mijloace șablon, ci specifice și potrivite conținutului operei. De capacitatea dirijorului de a stimula imaginația colaboratorilor săi, de a-i mobiliza la o participare activă depinde realizarea interpretării. Aici se manifestă însușirile pedagogice despre care aminteam. Este un lucru dificil și munca în repetiții e, de multe ori, istovitoare pentru toți. Ea se întinde ore în șir și constituie, după părerea mea, nu o muncă de „dresaj“ artistic, ci o modalitate de contopire a individualităților într-un tot comun, pentru atingerea unui scop devenit comun pe baza acceptării raționale și însușirii sensurilor pe care dorește să le obțină dirijorul în interpretarea sa, care pot diferi de ale altora sau de ceea ce gîndește instrumentistul însuși despre lucrare. Sînt dirijori care, neavînd clar în cap ce urmăresc, modifică la fiecare repetiție cîte ceva, fapt ce produce confuzie și trebuie evitat. A face o repetiție bună, folositoare, e cu adevărat o altă manifestare a talentului.Explicațiile, care se cer limpezi și convingătoare pentru toți, vor fi susținute în execuție de gest, menit să determine punerea în mișcare a aparatului sonor și să-i reglementeze pulsațiile ; este ne-

cesar ca el să fie clar, elocvent, expresiv, antrenant și să transmită voința dirijorului în mod autoritai' și convingător. Să nu se uite că gestica e o modalitate de a comunica orchestrei intențiile și nu de a atrage atenția asupra interpretului. Ea variază în funcție de temperament, formație profesională și, în sfîrșit, de problemele ce sînt de rezolvat, întotdeauna diferite, într-o execuție. Totul trebuie să fie natural, fără „poză“, fără excese. Au dovedit-o cu prisosință Toscanini, Karajan, Enescu, Bruno Walter, Georgescu, Mitropoulos și atîția alții, care în interpretările lor au conceput clar și s-au exprimat simplu. Aș vrea să accentuez că nu cred să se poată vorbi de o interpretare aleasă de- cît după ce cerințele de ordin tehnic ale execuției au fost împlinite. De aceea mi s-a părut întotdeauna curios cînd am citit critici care, după ce înșirau deficiențe fundamentale de execuție, semnalau o interpretare deosebită...Cred că reflectarea vieții muzicale de la noi din țară și dezbaterile în jurul diferitelor aspecte pe care le ridică dezvoltarea ei în ultimii ani, ar justifica apariția u- nei publicații cu un profil nou și cu o circulație mai largă decît ale revistei „Muzica“ — așa preconizează N. Boboc înticolul amintit. Mă întreb însă dacă, pînă atunci, n-ar fi potrivit ca acest lucru să fie mai pe deplin asigurat de „Contemporanul“.Aș dori, în încheiere, să precizez că în conținutul acestui articol nu sînt emise teorii cu privire la arta dirijorală sau idei cu pretenții de inovație. Sînt simple observații privind diferite aspecte ale profesiunii noastre, asupra cărora cu siguranță că au reflectat și colegii mei.

cum ar-

„Pierrelatte se află sub observație americană de la începutul construcției; ca și uzinele de la Marcoule (pentru producerea plutoniu- lui) șt Cadarache (încercarea reactoarelor nucleare) De mult timp încercau francezii să-i prindă pe a- mericani în flagrant delict Ceea ce s-a si întîmplat.• Ii spionăm pe prieteni aproape Ia fel ca și pe inamici», scria „Sunday Telegraph" la 25 iulie. Este un spionaj... afectuos. Si foarte politic. Guvernul american are nevoie să știe, lună de lună, care este situația forței atomice gaulliste. De ce aceste manevre de cowbov la 700 metri altitudine, pe cerul de la Pierrelatte? Serviciilor americane le trebuiau imagini luate de foarte a- proape pentru a verifica anumite detaliiDar curiozitatea americană nu se limitează numai Ia uzinele nucleare Americanii încearcă să prevadă însăși politica franceză fată de N.A.TO... și, de asemenea, planuri, schite și proiecte militare franceze, cu toate că unele au fost făcute publice. La urma urmei, ce nu-i interesează?...Două realizări militare franceze par să-i intereseze foarte îndeaproape. La Cadarache, ingineri francezi pun acum la punct reactorul nuclear al submarinului atomic francez Se spune că acesta ar fi superior motorului 8 SW care echipează submarinele atomice Polaris. Un al doilea obiectiv al interesului: miniaturizarea bombei A franceze Domeniul militar francez este totuși destul de limitat Așa îneît a- mericanii își desfășoară eforturile și în alte direcții: «Obiectivul» este divers: științific, tehnic, economic.

administrativ. Geea ce el doresc să afle este potențialul economic al Franței și, în acest scop, electronica este pusă la treabă. Puțin cîte puțin, informațiile sînt unduite pe fișele perforate și digerate de mașinile electronice de calcul I.B.M., care întocmesc bilanțul forței economice franceze și al posibilităților de dezvoltare ale acesteia.In ultimii trei ani, în contraspionajul francez s-a produs o modificare... Concepția D.S.T.-ului (serviciul de contraspionaj francez — n.r.) este următoarea: progresele industriei franceze din ultimii 10 ani au ațîțat curiozitatea americană și industriașii sînt cei dintîi care trebuie să înceapă să se apere. In consecință, diferitele ramuri industriale franceze — electronica, metalurgia specială, industria chimică si aplicațiile ei plastice, fabricarea de grafit nuclear, unele procedee de automatizare, aplicările creierilor electronici etc. — au fost puse în gardă. Numeroși industriași sînt sfătuiti să nu accepte stagiari americani Aeronautica franceză și. bineînțeles. proiectul „Concorde“ în mod special vizateAmbasada americană la Paris mără 60 de aqenti cunoscut!C.I.A. (serviciul de spionaj al S.U.A.l care se bucură de imunitate diplomatică. Se întîmplă uneori ca serviciile franceze să le spună omologilor americani de Ia Paris (se cunosc bine) : «Acest „X" începe să ne supere». Atunci, conducătorii C.I.A. din Franța nu fac nici o greutate: „X" ia imediat avionul de New York.Personalul C.I.A de la ambasada americană a fost reînnoit acum trei ani. Adică în 1962, la cîtevn luni după puciul generalului Challe la Alger Maurice Challe frecventase mult cercurile americane timpul stagiului său la Aqentii C.I.A l-ar fi Challe înaintea puciului cut să creadă că S.U.A. rabile tentativei saleNu a fost, desigur, prima intervenție directă a C.I.A în treburile franceze In 1960. în timpul dezbaterilor asupra programului de înarmare nucleară, agenții Statelor Unite au desfășurat o intensă acti vitate pe lingă cercurile parlamentare și ale presei. Astăzi, obiectivele sînt de mai mare anvergură Este vorba de a afla viitoarele intenții franceze cu privire la Piața comună sau la Pactul Atlantic.<"înd conducea C.I.A., Allen Dulles spunea: «A pune o întrebare unui prieten înseamnă a fi om de lume A-i lua o hîrtie din buzunar înseamnă a fi spion» Stilul «Om de lume» nu pare să fie deloc practicat de unii americani în Franța".

sînt
mi- 

ai

înNATO întîlnit pe și l-au fă- ar fi favo-



UE PESTE HOTARE
CURBA RELAȚIILOR
AMERICANO
PAKISTANEZE
COBOARĂ

De cîtva timp curba relațiilor ameiicano-pakistaneze coboară vertiginos. „Pakistanul, care timp 
de 18 ani s-a bizuit pe ațutorul 
american, scrie ziarul „The Christian Science Monitor", se pregă
tește acum să renunța la acest a- 
jutor".Este știut că această țară a- siatică este membră și punte de legătură a celor două pacte militare, SEATO și CENTO, creații aie imperialismului. în pofida vechilor canoane, impuse de diplomația americană aliaților S.U.A., Pakistanul a început, așa cum s-a exprimat președintele Ayub Khan, „să-și caute prieteni' și printre țările vecine. Șeful statului pakistanez a întreprins călătorii în U.R.S.S. și R. P. Chineză, soldate cu o dezvoltare sensibilă a colaborării economice reciproce.Se observă o scădere a interesului acestei țări față de alianța militară CENTO. Guvernul Pakistanului și-a exprimat dezacordul cu hotărîrea pactului SEATO de a sprijini acțiunile agresive ale S.U.A. în Vietnam. Mai mult, el a cerut încetarea raidurilor aeriene asupra teritoriului R. D. Vietnam.Toate aceste manifestări de independență față de S.U.A. și mai ales ultima au consternat Casa Albă, care a reacționat brutal, așa cum obișnuiește în ultima vreme, încercînd prin presiuni și intimidare să readucă politica externă a Pakistanului pe vechiul său făgaș. Președintelui Ayub Khan i-a fost amînată „sine die" primirea la Casa Albă. La începutul lunii iulie, ambasadorul american la Rawalpindi, anunțînd oficial pe președintele Pakistanului că guvernul său n-a putut acorda ajutor economic înainte de a se pronunța Congresul S.U.A., a declarat : „Să profităm de acest timp pentru a reglementa unele probleme politice de interes comun". Pe de altă parte, la 27 iulie trebuia să aibă loc ședința consorțiului țărilor occidentale — S.U.A., R.F.G., Japonia, Anglia, Canada, Franța, Belgia, Italia și Olanda — pentru a examina problema acordării de credite în valoare de 500 milioane de dolari. Dar și în acest caz, S.U.A. au cerut țărilor occidentale să a- mîne ședința consorțiului cu 2 luni. Intenția de condiționare politică a ajutorului economic era clară.Dar lucrurile nu s-au oprit aici. De la presiuni s-a trecut la amestec iățiș în treburile interne. Serviciul de informații al S.U.A. de la Caraci a difuzat în rîndurile populației chestionare cu mai multe întrebări, cerînd să-și exprime poziția față de America, R.P. Chineză, U.R.S.S. și alte țări. Re- ierindu-se la scopurile urmărite prin organizarea acestui sondaj, ziarul pakistanez „DAWN* relevă că, de fapt, acțiunea ridică problema aprobării sau respingerii de către pakistanezi a actualei politici externe a guvernului.Presiunile și imixtiunea S.U.A. în treburile interne au primit o replică dîrză. Președintele Ayub Khan a declarat că „Pakistanul 
are nevoie de prieteni, nu de «tă- 
pînl” și că „țara sa nu dorește o 
prietenie care aduce atingere su
veranității șl independenței. Po
porul pakistanez, a adăugat el, 
va veghea cu cea mai mare grijă 
la păstrarea suveranității sale do- 
btnditâ după o luptă de 200 de 
ani".în aceste zile în întreaga țară au loc mitinguri și demonstrații în care se condamnă atitudinea S.U.A. „Noi dorim prieteni, nu stăpîni", iată lozinca mulțimii care manifestă pe străzile orașelor pakistaneze.

Nicolae POPOVICI
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Efervescență

BOGOTA 11 (Agerpres). Ciocniri violente s-au produs orașul columbian Medellin poliție și manifestanții care se îndreptau spre o piață din centrul orașului pentru a participa la un miting. La acest miting urma să ia cuvîntul preotul Camilo Torres, care în urmă cu o lună a fost desărcinat din funcțiunile sale sacerdotale la cererea sa pentru a se consacra activității sociale și politice. El participă activ la acțiunile revendicative ale sindicatelor din departamentul Antioquia. Poliția a arestat circa 50 de persoane din rîndurile manifestanților.
...și în

în între

LIMA 11 (Agerpres). — In Peru au fost semnalate noi ciocniri între trupele guvernamentale și pa- trioții înarmați. într-un comunicat al forțelor armate guvernamentale peruviene se anunță că trupele staționate în regiunea Satipo au suferit mari pierderi în oameni și materiale ca urmare a unui atac dezlănțuit de unitățile de guerilă. Lupte s-au înregistrat și în partea centrală a țării, la nord de Pucuta, unde se semnalează, de asemenea, pierderi în rîndurile trupelor guvernamentale. în cadrul acțiunilor represive, desfășurate de autorități, în departamentul Acobamba au fost operate peste 40 de arestări în rîndul unor persoane acuzate de legături cu patrioții.

Adunare la Hanoi consacrată luptei
impotriva agresorilor americani
Cuvîntarea președintelui HoHANOI 11 (Agerpres).— Agenția V.N.A. anunță că la Hanoi a avut loc o adunare a reprezentanților unităților armate și a populației din R. D. Vietnam, consacrată luptei împotriva agresorilor a- mericani.Luînd cuvîntul la adunare, președintele Ho Și Min a declarat că focul revoluției poporului vietnamez va transforma în cenușă toate planurile de cotropire ale agresorilor americani. „De la 5 august 1964, a spus vorbitorul, avioanele americane au bombardat cu regularitate Vietnamul de nord sperînd să intimideze poporul nostru. Ei au suferit însă un eșec lamentabil. Armata și populația au doborît 449 de avioane americane și au captu-

Și Minrat mulți piloți americani“. Președintele Ho Și. Min a felicitat unitățile care s-au evidențiat în lupta împotriva agresorilor și le-a acordat distincții.Adunarea a adresat un mesaj tuturor unităților armatei populare în care se exprimă sprijinul deplin pentru declarația guvernului R. D. declarația din 30 rului de cuvînt al nai de Eliberare din Vietnamul de sud și pentru apelul înaltului comandament al Armatei populare vietnameze. A fost, de asemenea, adoptat un mesaj adresat compa- trioților și armatei de eliberare din Vietnamul de sud.

din 2 august a Vietnam, pentru iulie a purtăto- Frontului Națio-

Steaguri ale F. N.E. la Saigon
• Noi acțiuni ale forțelor patriotice în delta fluviului 
Mekong • Situația la(Agerpres). — în excepționale luate la Saigon, organi- tineret a arborat

SAIGON 11 ciuda măsurilor de guvernul de zația locală de in capitala sud-vietnameză numaiintr-o singură zi aproximativ 200 de steaguri ale Frontului Național de Eliberare și a difuzat 3 000 de manifeste care chemau poporul să se ridice la luptă împotriva agresorilor americani.Totodată, anunță agențiile de

Blen Hoa. Trupe australiene traversind rîul Dong Nai într-o navă de trans
port blindată în timpul primei operațiuni militare întreprinse exclusiv de 
către trupe australiene și ale Noii Zeelande impotriva forțelor patriotice 

vietnameze
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Telefoto : Agerpres

Evoluția crizei politice
din Grecia

ATENA 11. — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : Presa ateniană de centru și stingă, analizînd situația politică . actuală din țară, apreciază că „s-a ajuns într-un impas în problema formării unui nou guvern“.Presa de dreapta afirmă că prin încercarea „soluției Stephanopoulos“ au mai fost desprinși din grupul parlamentar al centrului 26 de de- putați care — deși au declarat că se vor supune majorității — s-au pronunțat în favoarea unei asemenea ieșiri din criză, cînd s-a pus în discuție crearea unui guvern în frunte cu Stephanopoulos. Se relevă că fostul premier Novas este în-

sărcinat cu misiunea de a media între grupul său de 26 de deputați și „grupul Stephanopoulos“ pentru a. ajunge la un compromis în vederea formării unui guvern care ar urma să se sprijine în parlament pe voturile partidelor de dreapta.Ziarul „Eleftheria“ scrie că Lam- brakjs, directorul celui mai mare trust de ziare din Grecia, a făcut un demers pe lîngă Papandreu pentru a încerca găsirea unei modalități de apropiere între poziția acestuia și cea a regelui.

Duc Co rămîne dificilăpresă, forțele patriotice au continuat acțiunile în diferite regiuni din delta fluviului Mekong, la sud de Saigon. în cursul nopții de marți spre miercuri, avanpostul de la Ngoc Hoa din provincia Chuong Thien (185 kilometri sud-vest de Saigon) a fost supus, potrivit declarațiilor unor ofițeri americani, timp de o oră unui puternic atac de mortiere.Potrivit ultimelor știri, în regiunea bazei de la Duc Co nu s-au înregistrat noi lupte miercuri dimineața. Totuși, situația garnizoanei înconjurată și hărțuită de forțele patriotice continuă să rămînă dificilă. începînd de marți dimineața, aprovizionarea cu apă se face sub protecția elicopterelor.PRAG A 11 (Agerpres). — Guvernul R. S. Cehoslovace a dat publicității o declarație în legătură cu situația din Vietnamul de sud în care sprijină declarația din 2 august a guvernului R. D. Vietnam și subliniază că guvernul R. S. Cehoslovace consideră Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud drept singurul reprezentant legitim al poporului sud-vietnamez. Declarația condamnă hotărîrea S.U.A. de a trimite încă 50 000 de militari Vietnamul de sud.
Incidente

indiană a

în
in zona
Cașmirului

A

h (Agerpres). Cașmirului timp incidente de divergențeauSRINAGAR în zona indiană a avut loc în ultimul serioase, provocatede natură religioasă. Ministrul informațiilor al Indiei, Indira Gandhi, a declarat marți că trupele indiene au avut ciocniri cu unități pakistaneze care au pătruns în zona indiană. La 11 august însă, ministrul afacerilor externe al Pakistanului, Bhutto, a dezmințit prezența trupelor pakistaneze în zona indiană a Cașmirului.Secretarul general al O.N.U., U Thant, a convocat la 10 august pe reprezentanții la O.N.U. ai Indiei și Pakistanului, cerînd guvernelor celor două țări interesate să facă totul pentru a pune capăt ciocnirilor și stării de încordare din Cașmir.

DUPÂ IEȘIREA
DIN FEDERAȚIA

SINGAPORE 11 (Agerpres). — în urma separării de Federația Malayeză, guvernul statului Singapore a suferit o serie de modificări anunțate de primul ministru Lee Kuan Yew. Premierul a spus că principalul scop al modificărilor este acela de a repune sub control național departamentele controlate de guvernul central înainte de ieșirea statului din federație.într-o declarație făcută după a- nunțarea componenței cabinetului, Rajaratnam, care a devenit ministru de externe, a spus că guvernul Singaporelui intenționează să ducă o politică de nean- gajare și că dorește să întrețină relații bune cu toate țările. în legătură cu Indonezia, Rajaratnam

SINGAPORELUI

a spus că „deocamdată nu se pune problema stabilirii de relații cu ea“, dar, a adăugat el, „noi putem avea o atitudine de prietenie față de Indonezia, ca și față de orice altă țară“.WASHINGTON 11 (Agerpres). — Statele Unite au recunoscut Singapore ca stat suveran și independent, a anunțat purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat.PNOM PENH 11 (Agerpres). — Prințul Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, a adresat primului ministru Lee Kuan Yew al Singaporelui un mesaj prin care recunoaște Singapore ca stat independent și propune ca între cele două țări să fie stabilite relații diplomatice.
„O caricatură ridicolă
Jacques Rueff despre actualul sistem 
monetar interoccidentalBONN 11 (Agerpres). — într-un interviu acordat radiodifuziunii vest-germane, expertul francez în probleme financiare, Jacques Rueff, a avertizat din nou împotriva unei „catastrofe economice“ a lumii capitaliste, catastrofă care după părerea sa „poate fi prevăzută cu certitudine“.Referindu-se la actualul sistem monetar interoccidental, adoptat după cel de-al doilea război mondial prin acordurile de la Breton-

Woods, Rueff l-a calificat drept „caricatură ridicolă și un sistem infantil care nu va permite niciodată un progres“. El s-a pronunțat din nou pentru înlocuirea a- cestui sistem cu un sistem monetar la baza căruia să stea etalonul aur. Rueff propune o dublare a prețului unciei de aur, ceea ce, consideră el, ar putea contribui la înlăturarea deficitelor de plăți înregistrate în zonele dolarului și lirei sterline.

în ultima vreme manifestațiile ne
grilor din S.U.A. impotriva discri
minării rasiale s-au intensillcat din 
nou, odată cu Încercările autorită
ților din unele state de a le re
prima. în clișeu : Poliția din statul 
Alabama împrăștie cu brutalitate o 
demonstrație a negrilor pentru 

drepturile civile

CANADA

De la începutul anului 1965 pe 
scena politică canadiană întreba
rea „vor avea loc alegeri?“ se men
ține în actualitate. Ziarele canadie
ne vorbesc tot mai des de eventua
litatea unor alegeri extraordinare. 
Mai întîi s-a indicat luna iunie, 
iar acum se vorbește de o altă 
dată, octombrie-noiembrie 1965.

Camera Comunelor e aleasă, 
după cum prevede Constituția, pen
tru o perioadă de 5 ani. Conform 
tradiției, mandatul ei este reînnoit 
insa înainte de termen, în genere 
după 4 ani. Dar experiența ultimu
lui deceniu arată o îndepărtare de 
la aceste reguli, media unei legis
laturi nedepășind doi ani. Explica
ția : înfruntările dintre cele două 
partide, pentru care în prezent vo
tează majoritatea alegătorilor — 
liberal și conservator — cit și agi
tația politică manifestată de cîtva 
timp în jurul relațiilor dintre co
munitățile naționale engleză și 
franceză din Canada.

Decenii de-a rîndul alegerile
cunoscut în această țară doar un 
singur cîștigător : partidul liberal. 
Din 1921 pînă în 1957, rare și îna- 
celași timp scurte au fost momen
tele în care conservatorii au avut 
în mîini cupa învingătorului. 
După o lungă perioadă de guver
nare liberală, scrutinul din 1957 
a deschis drumul spre putere 
conservatorilor. Mai întîi minori
tari, conservatorii folosesc apoi o 
conjunctură internă favorabilă, 
organizează noi alegeri și obțin o 
majoritate absolută. In alegerile 
din 1962, „pendulul politic“ este 
însă din nou defavorabil conser
vatorilor. Dar noua guvernare li
berală nu este deloc lină. In țară 
mișcarea democratică și pentru a- 
părarea păcii crește în amploare.

au

Sezon mort, probleme vii
(Urmare din pag. I-a)Liderul opoziției, Edward Heath, a plecat în sudul Franței, la Ville- france, unde proiectează să petreacă o scurtă vacanță de trei săptămîni. Și el păstrează contactul cu sediul din Londra al partidului conservator, fiind gata, după cum scriu ziarele, să ia primul avion și să se reîntoarcă, în cazul cînd prezența sa aici s-ar arăta necesară. Noul lider, recent ales, a elaborat un plan potrivit căruia urmează cg vara aceasta să fie declanșată o energică ofensivă anti-laburistă pe întreaga țară. Mulți observatori sint insă sceptici față de șansele unei ofensive politice într-o perioadă cînd parlamentul — principala tribună — este închis, iar preocuparea pentru concedii distrage mare parte a populației de la problemele politice. Este ceea ce, pe bună dreptate, se numește aici sezon mort și e îndoielnic dacă dorința de afirmare reuși să-l învie.Nici în partidul nu este integrală, pași repezi care se ține

a lui Heath valaburist pauza Se apropie cu congresul anual în septembrie,

în localitatea Blackpool. De pe acum au fost anunțate nu mai puțin de 387 rezoluții care urmează a fi prezentate, dezbătute și votate. Problemele cuprind o gamă largă, pornind de la cele interne pînă la cele internaționale, inclusiv definirea poziției laburiste față de agresiunea americană în Vietnam. Numai în această ultimă problemă vor fi 12 rezoluții. Dezbaterile se anunță de pe acum a- prinse, ținînd seama de ultimele frămîntări, de evoluția tendințelor și curentelor în sinul partidului.Congresele anuale constituie o preocupare și pentru partidele conservator și liberal. Conservatorii au intenția de a pregăti bazele unui manifest electoral cu care să se poată prezenta în eventuale alegeri generale. Intre timp, circulă și sint dezmințite alternativ zvonurile despre o posibilă coaliție dintre liberali și laburiști. Se discută, se fac presupuneri, se acționează în culise, se dau dezmințiri. Toată această activitate pare a se desfășura cu suficientă intensitate pentru o perioadă care este totuși de vacanță.

TOKIO. Miercuri In capitala japoneză s-au deschis lucrările Conferinței internaționale împotriva armelor atomice și cu hidrogen în prezenta a 34 de delegații din 12 țări ale lumii. înainte de începerea lucrărilor, participanții la congres. au păstrat un moment de reculegere în memoria sutelor de mii de victime de la Hiroșima și Nagasaki. Delegații care au luat cuvîntul au condamnat acțiunile de război ale guvernului S.U.A. in peninsula Indochineză.
I

MOSCOVA. Ambasadorul Turciei la Moscova, Vahit Halefoglu, a oferit miercuri o recepție in cinstea primului ministru Ürgüplü. Au participat persoanele care îl însoțesc pe șeful guvernului turc in vizita în U.R.S.S. Din partea sovietică la recepție au luat parte Alexei Kosîghin, Kirill Mazurov, Kliment Voroșilov, membru al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și alte persoane oficiale. Printre oaspeți se afla Semion Aralov, primul ambasador sovietic în Republica Turcia, numit in a- ceastă funcție de Lenin.
ROMA. Consiliul comunal din Aosta 1-a reales în funcția de primar al orașului pe Giulio Dolchi din partea P. C. Italian. în felul acesta, Giulio Dolchi este pentru a treia oară consecutiv primar al Aostei. ■
WASHINGTON. Ministerul Apărării al S.U.A. a anuntat întreruperea lucrărilor de modificare a de-

O

NECUNOSCUTA
ALEGERILOR

Chiar și în cercurile partidelor 
burgheze, discuțiile despre înar
marea atomică sînt repuse pe 
tapet. Ezitanți la început, con
servatorii se opun apoi ideii de 
a stoca armamentul atomic ameri
can pe teritoriul canadian. Relațiile 
cu S.U.A, devin încordate. In par
tidul lui Diefenbaker — lide
rul conservator, — se ivesc o serie 
de disensiuni. Profită liberalii, care 
susțin ideea înarmării atomice a ță
rii. In urma unui vot de neîncre
dere, guvernul iși dă demisia și 
se prevede organizarea de noi a- 
legeri. Urmează o campanie e- 
lectorală socotită printre „cele mai 
încordate“ din istoria țării, în care 
conservatorii cedează, ce-i drept, la 
o mică diferență locul liberalilor 
(95 locuri față de 129).

S-a ajuns astfel la reversul me
daliei, activitatea guvernului mi
noritar al liberalilor fiind acum 
„atacată fără încetare, ori parali
zată de o opoziție divizată, dar a- 
gresivă" („Le Monde“). Locul dis
putei privind furnizarea de fo
coase nucleare Canadei, înche
iată prin semnarea de către 
guvernul liberal a acordului cu 
S.U.A., a fost luat de o altă dispu
tă, tradițională de altfel, privind 
orientarea dezvoltării economice 
a țării. In timp ce liberalii preco
nizează continuarea și strîngerea 
legăturilor economice cu S.U.A., 
conservatorii cer sporirea cooperă
rii cu Anglia și țările Common- 
wealth-ului precum și o mai mare 
independență economică față de 
S.U.A. Cercurile conservatoare re
levă că în prezent companiile ame
ricane controlează industria ca
nadiană în proporții foarte mari, 
îndeosebi în ramuri ca : automobile 
(95 la sută), cauciuc (89 la sută),

pozitelor de rachete „Titan' pînă la terminarea investigațiilor în legătură cu accidentul care s-a produs luni în depozitul de rachete de la baza din Little Rock (statul Arkansas) In cursul căruia au fost omorîte 53 de persoane.
PNOM PENH. Prințul Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, a anunțat miercuri în parlament că guvernul țării a fost remaniat. în urma demisiei ministrului afaceri-

macheta vehiculului spațial „Surveyor", care va fi folosit în următorii ani in explorarea suprafeței Lunei. •
DAMASC. Revista „Al Baas" rela

tează că in noaptea de 7 spre 8 au
gust la frontiera siriană a fost oprită 
o caravană formată din 28 de cămile 
și cattri, care transporta din Liban 
spre Siria aproximativ trei tone de 
hașiș. Intre autoritățile vamale și cei 
.10 de contrabandiști au avut loc cioc
niri. Aceștia din urmă au reușit să 
se retragă pe teritoriul Libanului, a-

DELHI. Agențiile de presă anunță că guvernul indian a hotărit să introducă raționalizarea progresivă a alimentelor in centrele importante ale țării pentru a face față situației critice in acest domeniu.

petrol și gaze (70 la sută), echipa
ment electric (64 la sută), industria 
chimică (50 la sută), hîrtie (43 la 
sută) etc.

Liberalii susțin că opoziția ar fi 
frînat înfăptuirea programului lor 
economic. In orice caz, rezultatele 
activității parlamentului au con
stat în ultimul an doar în aproba
rea, după multe dezbateri, a nou
lui drapel al Canadei și a unui 
plan in legătură cu dreptul la 
pensii.

In aceste condiții a fost lansată 
ideea ținerii unor alegeri extraordi
nare.

Partidul conservator cunoaște 
grave dificultăți interne, conduce
rea lUi Diefenbaker fiind serios 
contestată din cauza intransigen
ței sale privind revendicările ca
nadienilor de limbă franceză. Zia
rul englez „Guardian“ este de pă
rere că opoziția din Quebec, regiu
ne cu populație majoritară de ori
gine franceză, față de conducerea 
partidului conservator, va asigura 
liberalilor multe voturi din partea 
acestei provincii. Se semnalează, 
de asemenea, că unele prevederi 
de ordin social ale programului li
beralilor ar fi de natură să atragă 
un număr însemnat de vo
turi. Printre acestea, obser
vatorii menționează în special 
reducerea impozitelor cu 10 la 
sută pentru veniturile mici, măsu
ră pusă deja în aplicare încă din 
luna aprilie. Totodată, libera
lii vădesc și ei, în ultima vre
me, o preocupare îndreptată spre 
mărirea independenței economice 
față de S.U.A. și, evident, spre ate
nuarea disputei tradiționale dusă, 
pe această temă, cu partidul con
servator. Cu cîteva luni în Urmă 
a fost înființată astfel Corporația 
canadiană pentru dezvoltare me
nită să apere societățile autohtone 
de concurența celor americane.

Cu toate acestea, faptul că 
guvernul ezită să ia o hotărîre 
definitivă în problema organizării 
alegerilor este interpretat de unele 
ziare occidentale ca dovedind o 
anumită incertitudine a liberalilor 
față de starea de spirit a corpului 
electoral.

SCURTE ȘTIRI
lor externe, Koun Wick, în acest post a fost numit prințul Kanto], iar In Tam a fost numit ministru de interne în locul lui Pil, care a demisionat, de asemenea. Prințul Norodom Sianuk a precizat Că remanierea guvernamentală nu va influenta asupra politicii externe și interne a statului.

bandonlnd animalele și cei 22 de sad 
care conțineau stupefiante.Expediția astronomi- care, pe bordul na- „Viteaz", s-a depla-

Ravagii provocate 
de Inundații

Ploile torențiale șl inundațiile care 
s-au abătut tn ultimele zile asupra 
Republicii Chile au provocat nume
roase pagube materiale 
omenești In zece provincii 
și sudul țării.

Inundațiile continuă să 
asemenea, ravagii tn 
Assam. Apele, fluviului Brahmaputra, 
care s-au revărsat în ultimele zile, 
au rupt ctteva baraje ; 80 000 de per
soane au rămas fără adăpost.

Se anunță, totodată, că marți 
abătut ploi torențiale, Însoțite 
furtuni, asupra Mexicului. Ele au 
vocat peste zece morți, numeroși ră
niți și 
treaga

șl victime 
din centrul

facă, de 
statul indian

s-au 
de 

pro-

mari pagube materiale in în
tări.

Radu BOGDAN

Consiliul de Securitate

CAPE KENNEDY. După două a- minări succesive, miercuri a fost lansată pe o orbită circumterestră, cu ajutorul unei rachete în două trepte de tipul „Atlas Centaur",

PULKOVO.că sovietică vei științifice sat pe insulele Manuae (partea desud-vest a Oceanului Pacific) pentru a observa cea mai îndelungată eclipșă’de soare din ultimii ani, a realizat 3 fotografii în culori ale coroanei solare în momentul eclipsei. Fotografiile, considerate ca fiind extrem de valoroase, vor furniza noi date despre soare.
Moïse Chombe a amlnat marți, din non,• LEOPOLDVILLE. Primul ministru 

alegerile provinciale de la Coquillatville. Este pentru a doua oară cînd aceste 
alegeri sint amtnate „din motive de ordin material“. După cum se știe, în trei 
provincii congoleze alegerile din primăvara acestui an au fost anulate, datorită 
descoperirii unor nereguli.

TEL
R.F.G.

AVIV. Primul ambasador al in Izrael, Rolf Pauls, a sosit miercuri la Tel Aviv. în vederea sosirii sale în Izrael, autoritățile au amplasat în jurul aeroportului importante forțe de poliție. Totuși, un grup de manifestanți a așteptat sosirea diplomatului purtînd lozinci în care iși exprimau împotrivirea față de prezența reprezentantului Germaniei occidentale in Izrael. Ambasadorul a fost însoțit de o escortă polițienească Întărită. Tot miercuri a sosit la Bonn primul ambasador al Izraelului în R.F.G., Asher Ben Nathan.

Încheierea dezbaterilor 
In problema cipriotaNEW YORK 11 (Agerpres). — Consiliul de Securitate și-a reluat marți lucrările în problema Ciprului. Consiliul a .adoptat fără dezbateri și în unanimitate . rezoluția prezentată de membrii neperma- nenți, respectiv Bolivia, Coasta de Fildeș, Iordania, Malayezia, Olanda și Uruguay, care invită din nou toate părțile interesate să se abțină de la orice act care ar putea agrava situația de pe insulă.Rezoluția reia pe cea adoptată anterior, la 4 martie 1964, care adresa un apel asemănător guvernelor Ciprului, Turciei și Greciei, ca și comunităților ciprioților greci și ciprioților turci. De această dată, apelul se adresează îndeosebi guvernului cipriot și guvernului turc. După adoptarea acestei rezoluții, dezbaterile în problema Ciprului au fost încheiate.
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