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ANCHETA

„SCÎNTEII"

CARE
E STADIUL

FOLOSINȚĂ

TERMINATE ?

Ploiești șl orașul Con
stanța.

A LOCUINȚELOR?
Secretul : arta 
de a organiza

La Bacău ne-am adresat ingine
rului ION ROȘCA, director al 
grupului de șantiere nr. 1, care 
ne-a spus :

— Din 550 de apartamente pe 
care le avem de construit în acest 
an, 415 sînt terminate. S-a lucrat 
într-un ritm viu, susținut. Ritmul 
înalt de execuție a fost posibil datori
tă, in primul rînd, faptului că am avut 
asigurată de la începutul anului în
treaga documentație. Aceasta ne-a 
permis să întocmim un proiect ju
dicios de organizare a șantierelor, 
precum și grafice de execuție pen
tru fiecare obiectiv. Buna organizare 
a muncii a avut, aș spune, un rol de
terminant. Pentru prima dată în acest 
an am trecut la formarea de loturi 
specializate. Constructorii au fost 
repartizați în trei loturi : unii exe
cută lucrările pînă la cota zero, 
alții pe cele de rezistență și al 
treilea lot — finisajele. In acest fel 
am reușit să formăm echipe speciaii-
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Pînă Ia slîrșitul anului
au mai rămas doar trei

DIUL ÎNDEPLINIRII PLA
NULUI DE DARE ÎN FOLO
SINȚA A LOCUINȚELOR î

LUATE ÎNCÎT TOATE A

aceasta
este tema unui raid-an-
chetă întreprins de ziarul
nostru pe șantiere din re-

PARTAMENTELE SA FIE

CE MASURI TREBUIE

luni. CARE ESTE STA-

giunile Bacău, Oltenia,

ȚĂRILE, UNITI-VÀ!

(pag. a IlI-a)

BUCUREȘTI. Balta Albă

Gheorghe BALTĂ

I deplinit1000 din... 3 600 !

I Regiunea Maramureș

într-un cuvînt de arta de a orga
niza temeinic și de a urmări pas 
cu pas execuția lucrărilor după 
grafic.
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O singură 
modalitate 
de interpretare ?

(pag. a Il-a)

Corespondenfă 
din R. P. Polonă

A MĂSURA
CU PASUL...

Traian FILIP

Țara noastră este teatrul unor 
prefaceri uimitoare. Ca să ne dăm 
seama cum se va desfășura actul 
următor, cincinalul care va începe, 
privim de pe acum acele Imagini 
ale 
tele 
vor 
ale 
nuit ca, înainte de a străbate re
lieful impunător al țării, să desfă
șurăm harta pe care apar contu
ruri de munți și de ape, încinse în 
meridiane și paralele. Tot astfel 
ne-am obișnuit să procedăm înain
te de a măsura cu pasul marile 
șantiere, în care se nasc munții și 
rîurile de beton și metal. Planurile 
țării, desfășurate în toată amploa
rea de documentele celui de-al 
IX-lea Congres al partidului, le 
privim transpuse cu artă în dese
nele tehnice din institute, labora
toare, șantiere și uzine. Așa cum 
discul poartă în sensibila lui spi
rală monumentala construcție a u- 
nui concert brandenburgic de 
Bach, așa și hîrtia de calc înscrie 
și păstrează imaginea impunătoa
re a muzicii șantierelor.

Mă gîndesc că n-a trecut multă 
vreme de cînd, într-un institut de 
proiectare, mi-au fost arătate schi
țele microraioanelor ce poartă nu
mele de Drumul Taberei, Zona Sud, 
Balta Albă, iar acum toate acestea 
sînt realități, adevărate orașe mo
derne în care au intrat atîția oa
meni cîți se află în orașe întregi 
cu viață îndelungată, multisecu
lară. Mă gîndesc că au trecut abia 
trei ani de cînd, în fostele clădiri 
ale bazei navale fluviale de la 
Țiglina, am privit macheta com
binatului siderurgic de la Dunăre 
și am urmărit, ca pe o fină dia
gramă, conturul viitoarei cetăți de 
foc. Proiectanții m-au informat că 
imaginea combinatului se va re
flecta mai întîi în cele peste un 
milion de desene pregătite cu mi
gală de arhitecții industriei noastre 
grele. Azi, multe din aceste imagini 
au fost întrupate la scară naturală 
pe platoul din vestul orașului

viitorului surprinse de pio-iec- 
și machetele arhitecților, care 
deveni treptat cîmpuri vaste 
activității umane. Ne-am obiș-

r
8 Planul pe 9 luni

zale și stabile, am putut urmări îndea
proape, pe faze, calitaiea lucrărilor, 
în plus, s-au executat simul
tan și lucrările exterioare care au 
fost terminate o dată cu blocurile. 
Atenție am acordat și industriali
zării lucrărilor, toate blocurile fiind 
construite din panouri mari prefa
bricate și în sistem fagure.

In întreaga activitate a șantierelor 
s-au simțit din plin sprijinul și contri
buția organizațiilor de partid ; ele au 
analizat periodic stadiul lucrărilor, 
au mobilizat pe constructori la gră
birea ritmului de execuție, ne-au 
îndreptat atenția spre principalele 
sarcini și probleme.

în prezent, forțele constructori
lor sînt concentrate pe șantierul 
noului cartier al orașului — Bis
trița — unde trebuie să dăm în 
folosință în acest an 145 de apar
tamente. Studiind posibilitățile pe 
care le avem și bizuindu-ne pe 
experiența acumulată în întrecere, 
ne-am angajat să terminăm 200 de 
apartamente. Primele blocuri se 
află în finisaj, iar la alte cîteva 
lucrările sînt avansate. în afara 

altor metode de 
organizare, folosim 
pentru prima dată 
graficul „drumu
lui critic“. Este o 
metodă eficientă 
de urmărire, care 
permite în orice 
moment cunoaște
rea stadiului 
crărilor.

După cum 
vede, în activita
tea constructorilor 
din Bacău nu pare 
a fi ceva neobiș
nuit. Este vorba 
de inițiativă și 
pricepere, de con
centrarea efortu
rilor spre ceea ce 
este esențial

AFIȘE
LA ECHINOCȚIU

recentul 
al acestei 

ne-a păsuit, 
lăsîndu-ne să mai plu
tim în apele aurii ale 
unei veri scăpătate. 
Afișul angtimpului 
păstrează o luminoasă 
policromie, clorofila 
ruginește lent, parfu
mul parcurilor suferă 
mutații discrete, în 
contrast cu aromele 
tari, reapărute o dată 
cu mustul sîngeriu 
printre stufărișurile 
plantate iarăși, după 
tradiție, în peisajul ur
ban. Cele mai temute 
undițe din lume se 
pregătesc, în decorul 
unei Dunăre primitoa
re, să dea „mat“-uri 
fulgerătoare peștilor ce 
vor avea cinstea să în
capă nu într-o banală 
tigaie, ci pe foile de 
concurs ale campiona
tului mondial de pes
cuit sportiv. Organiza
torii de turism fac pu
blică hotărîrea mării 
de a mai prelungi 
zimbetul estival pe 
plajă.

Dincolo de arome și 
culori, 
chează succesive pre
miere 
timbru aparte, un plus 
de tinerețe și prospe
țime zilelor de după 
vacanță. S-a și scurs 
prima săptămână de 
cină copiii noștri, cei 
aproape patru milioa
ne, au devenit mai 
mari cu un an, în cla
sele care i-au întîmpi- 
nat cu urarea caligra
fiată pe tablă „Succes 
la învățătură !" și cu 
teancurile de manuale 
la fiecare colț de ban
că, dar părintesc al 
statului socialist. Și 
iată acum, reîntîlnită 
pe șantierul universitar, 
febra juvenilă de dina
intea lansării în cursă 
a noului an de învăță
mânt. Sălile cunosc 
iarăși atmosfera stu
dioasă, emoționantă a 
concursurilor, ultime, 
de admitere. Traver- 
sind bulevardul pe la 
universitate, am simțit

Generos, 
echinocțiu 
toamne

toamna mar-

care dau un

dintr-o dată, din frîn- 
turi de dialog și din 
mulțimea de cărți și 
serviete, desfășurarea 
avanpremierei.

La fel ca și la cealal
tă universitate bucu- 
reșteană, cea populară, 
unde înscrierile sînt în 
toi. Zece mii de oameni 
— iată o cifră care-și 
merită sublinierea — 
vor frecventa în acest 
an cele 24 de cursuri, 
veritabile capitole de 
enciclopedie modernă. 
Fenomen de cultură a 
zilelor noastre, afluxul 
spre universitățile 
populare și muncito
rești conturează apăsat 
un profil spiritual în 
plină creștere. Titluri 
atrăgătoare alcătuiesc 
un caleidoscop intelec
tual, din care spicuiesc 
după criterii de varie
tate : „România socia
listă“, „Istoria civiliza
ției și a culturii“, „Lu
mea — azi“, „Elec
tronica“, „Tineretul 
și contemporaneita
tea“, șase limbi străine 
la alegere.

Printre afișele apă
rute în preajma echi
nocțiului, multe îți pi
cură în auz primele 
lovituri de gong ale 
noii stagiuni teatrale. 
Părăsind decorul gră
dinilor, și la capătul 
diverselor turnee, re
plicile s-au întors în 
interior, pe scenele de 
baștină. Deocamdată, 
reluările din stagiunea 
trecută domină aproa
pe peste tot, gustul 
premierei fiindu-i ofe
rit bucureșteanului cu 
o zgîrcenie inexplica
bilă. Așteptăm și afi
șe proaspete...

între timp, în emis
fera cealaltă, afișe în 
alte limbi vin să ves
tească apropiata pre
zență a „Periniței“. 
care va revărsa pe sce
nele din apropierea 
Anzilor iureșul dansu
rilor din Carpați. Cio- 
cîrlia, pasăre a înălți
milor, își continuă zbo
rul spre universalitate.

Victor V1NTU

Iu-

se

Sîntem pe șantierul Calea Bucu
rești din Craiova. Interlocutorul 
nostru, ing. ALEXANDRU POP. 
ne spune : „în 1965 trebuie să dăm 
în folosință 720 de apartamente. 
Am predat 60. Alte trei blocuri, cu 
cite 56 de apartamente, vor fi ter
minate în curînd.

— Deci, în roape nouă luni 
ați predat mai puțin de o zecime 
din numărul apartamentelor. Cum 
explicați rămînerea în urmă ?

— In principal, aș pune-o pe sea
ma sfatului popular regional. El nu a 
stabilit la timp amplasamentele 
noilor blocuri de locuințe. Aceasta 
nu este o situație accidentală, ci un 
indiciu că nu s-au tras învățăminte 
din experiența anilor trecuți.

Faptul că lucrările la locuințele 
planificate s-au început abia în 
martie, că finanțarea a fost des
chisă în iunie (pînă atunci s-a 
mers pe soluții provizorii), dă cer
titudinea că constructorii de locu
ințe au drept de recurs. Cu atît 
mai mult cu cit și inginerul șef al 
trustului regional de construcții, 
Carol Auner, a căutat să explice 
că nerealizarea planului de locu
ințe (din cele 3 600 de apartamente 
s-au realizat numai 1 000) s-ar da
tora... creșterii volumului de cons
trucții, nicidecum organizării 
fectuoase a muncii pe șantiere.
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20 de întreprinderi
BAIA MARE (coresp. „Scînteii“). — Desfășurînd larg întrece

rea socialistă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, 
20 de întreprinderi și unități economice din regiunea Maramureș 
au raportat îndeplinirea înainte de termen a indicatorilor de plan 
pe primele 9 luni ale anului curent. Printre acestea se numără 
Combinatul chimico-metalurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“, ex
ploatările miniere Săsar și Herja din Baia Mare, întreprinderile 
forestiere din Vișeu și Borșa, fabrica de cărămidă Satu Mare.

RegMa Banat ■ W întreprinderi
TIMIȘOARA (Redacția ziarului „Drapelul Roșu“). — Pînă acum, 

10 întreprinderi industriale din regiunea Banat și-au realizat pla
nul pe 9 luni. In frunte se află trustul minier „Banatul“ Anina. 
Uzinele constructoare de mașini și Combinatul siderurgic din Re
șița, întreprinderile „6 Martie“, „Dermatina“, „Solventul“ și fabrica 
de lacuri și vopsele „Azur“ din Timișoara. Aceste rezultate se da
torase introducerii și extinderii tehnicii noi, a metodelor avansate 
de lucru, a aplicării în producție a măsurilor tehnico-organizato- 
rice. La întreprinderea minieră Bocșa, de pildă, s-au mecanizat 
parțial transporturile de minereu, s-au modernizat mașinile de 
extracție și stația de preparare electro-magnetică a minereurilor, 
ceea ce a contribuit la sporirea producției și productivității muncii.

| Trustul de extracție Ploiești
Trustul de extracție a țițeiului Ploiești este a 30-a întreprindere 

industrială din regiune care a îndeplinit planul pe trei trimestre 
înainte de termen.

în această perioadă, petroliștii ploieșteni au extras și livrat la 
...... ■- ■- ,i cu impurități sub 

procentul admis, iar ca urmare a reducerii prețului de cost și a 
micșorării pierderilor de țiței au realizat peste plan economii și 
beneficii în valoare de circa 12 milioane lei. Aceste succese sînt re
zultatul celor aproape 800 de operațiuni tehnologice și geologice 
aplicate anul acesta în vederea sporirii producției.

I
iîn această perioadă, petroliștii ploieșteni au i 

timp rafinăriilor țiței în sortimente planificate și 
nrnnnn+i11 qrlmic înv* r»o iivmnvn <-»

(Continuare în pag. a IlI-a)
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în cooperativele agrico
le și 'gospodăriile de stat 
din regiunea Argeș a în
ceput semănatul. Oame
nii, mașinile au împînzit 
ogoarele. Despre măsurile 
menite să ducă la impul
sionarea acestei lucrări 
ne-a vorbit și ing. Ale
xandru Mărculescu, pre
ședintele Consiliului agri
col Drăgășani : „Am acor
dat mare atenție organi
zării muncii tractoarelor. 
Prin venirea la practică 
a elevilor din anul III s-a 
asigurat schimbul doi pe 
230 tractoare. Noaptea, la 
arături și pregătirea tere
nului, lucrează mecaniza
torii cu experiență; elevii 
practicanți sînt folosiți 
ziua sub supravegherea 
șefului de brigadă. Efec
tul măsurilor luate se 
poate vedea. In raion s-au 
însămînțat circa 30 la sută 
din suprafețele destinate 
griului". Despre aceeași 
problemă ne-a vorbit și 
ing. C. Iordache, preșe
dintele Consiliului agricol 
Slatina ; „Semănatul griu
lui a început din plin. 
Mașinile agricole sînt dis
tribuite pe unități în 
funcție de volumul de lu
crări. Multe unități sînt 
avansate cu lucrările 
gricole de toamnă“.

într-adevăr, în cele mai 
multe locuri tractoarele

a-

A intrat in probe tehnologice
Hidrocentrala Racova

BACĂU (coresp. „Scinleii“ ). — Hi
drocentrala Racova a intrat in pro
be tehnologice. Ea are o capacitate 
instalată de 23 MW. Astăzi, hidro
centralele de pe Bistrița, inclusiv 
cea de la Stejarii, au o putere in
stalată de 334 MW. Hidroag regate le 
și întregul echipament electric al 
noii centrale sînt fabricate in tara 
noastră. (Continuare în pag. a IlI-a)

PLECAREA UNEI DELEGAȚII
A C. C. AL P. C. R. IN FRANJA

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd la Paris, o delega
ție a Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român condusă de 
tovarășul Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Fran
cez, va face o vizită în Franța. Din 
delegație fac parte tovarășii Maxim 
Berghianu, membru supleant al 
Comitetului Executiv 
P.C.R., prim-secretar 
tului regional Cluj al

al C.C. al 
al Comite- 
P.C.R., Du-

★
în aceeași zi, delegația a sosit la 

Paris. Pe aeroportul Le Bourget, 
delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Gaston Plissonnier, mem
bru supleant al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.C.F., Lucien 
Mathey și Jacques Denis, membri

mitru Popescu, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor șef al ziarului 
„Scînteia“, Ion Iliescu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Andrei 
Ștefan, șef adjunct de secție Ia 
C.C. al P.C.R., și Nicu Bujor, ac
tivist la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost sa
lutați de tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, Florian Dănălache, Vasile 
Patilineț, Virgil Trofin, de membri 
ai C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

ai C.C. al P.C.F.. de activiști ai 
P.C. Francez.

Pe aeroport se aflau dr. Victor 
Dimitriu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Franța, și 
membri ai ambasadei române.

(Agerpres)

și mașinile agricole sînt 
bine folosite, reușindu-se 
să se însămînțeze supra
fețe mari. La Colonești 
s-au însămînțat în cîteva 
zile circa 200 ha. Viteza 
zilnică este de 60—70 ha. 
Inginerul agronom Mihai 
Popescu are cuvinte de 
laudă la adresa mecani
zatorilor din brigada con
dusă de Tudor Dopicea- 
nu. „Cele 13 tractoare — 
ne spune agronomul — 
funcționează ca ceasul“. 
Lucrări bune întîlnim și

în urmă am discutat la 
consiliul agricol regional 
măsurile pentru buna 
desfășurare a campaniei. 
Mai mulți specialiști din 
unități, printre care și 
eu, am ridicat problema 
necesarului de piese pen
tru mașini. Dar parcă este 
un făcut. Una discutăm și 
alta facem. La noi din 
cele 5 mașini lucrează 
numai 3. Le lipsesc tu
burile. Dacă le folosim 
cu cele vechi, riscăm să 
avem greșuri“.

o semănătoare, dacă-i lip
sesc tuburile. Dar 
alte probleme nu a re
zolvat S.M.T.-ul.

Poposim în comuna Pă
dureți- „Avem necazuri 
cu tractoarele, ne spune 
ing. Nicolae Ghilencea. 
Din 20 funcționează în 
medie zilnic 12. La 3 lip
sesc tractoriștii, alte 3 
sînt în stațiune pentru 
reparații, iar două stau 
defecte la sediul brigăzii. 
Situația e cunoscută în « 
stațiune dar nimeni nu 
clintește un deget.

Gheorghe CÎRSTEA 
coresp. „Scînteii“

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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ÎN ORAȘUL
LUI COLUMB

„Genova Superba"

si contrastele

• Urmașii lui

TELEGRAMĂ

ei

Garibaldi

REGIUNEA ARGEȘ
în raionul Găești. La co
operativele agricole din 
Petrești, Morteni, Uliești 
și Ștefan cel Mare s-au 
însămînțat cu grîu supra
fețe cuprinse între 200 
și 400 ha.

Trebuie spus însă că 
nu peste tot mașinile și 
forțele existente sînt fo
losite judicios.

„întrevăd că va trebui 
să merg cu traista în spi
nare la semănat — spu
ne inginera Monica Ar- 
deleanu de la cooperativa 
agricolă din Gliganu. De 
ce ? Cu cîteva săptămîni

Am adus la cunoștința 
directorului S.M.T. Cos- 
tești, Ion Cojocaru, 
ceastă situație. Iată și 
răspunsul primit. „Știm 
că la Gliganu și alte cî
teva comune lipsesc în
tr-adevăr tuburile de la 
semănătorile S.M.T.-ului. 
Trebuia să Ie procurăm 
dar am fost prinși cu alte 
treburi. în rest, cu mici 
excepții, avem tot ce 
trebuie ca mașinile 
funcționeze din plin“.

Ciudată concepție 
directorul. Ce să faci

a-

ne 
să

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă transmitem dv. și poporului frate român profundele noastre 

mulțumiri pentru felicitările călduroase pe care ni le-ati adresat cu 
ocazia sărbătorii naționale a poporului coreean — cea de-a 17-a ani
versare a proclamării Republicii Populare Democrate Coreene.

Ne exprimăm încrederea fermă că relațiile de prietenie și colaborare 
între popoarele celor două țări, bazate pe principiile marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului proletar, se vor dezvolta și întări și mai mult 
în viitor, în lupta împotriva imperialismului, în numele cauzei comune 
a socialismului și păcii în lume.

Vă urăm din toată inima, dv. și poporului frate român, succese și 
mai mari în lupta pentru desăvîrșirea construirii socialismului în tară.

ȚOI EN GHEN 
Președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a Republicii 

Populare Democrate Coreene
are

cu

KIM IR SEN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 

Președintele Cabinetului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Democrate Coreene

Privită de sus, de pe Monte 
Moro, Genova se înfățișează privi
rilor ca un imens amfiteatru. Pa
latele sale străvechi, de pe vre
mea vestitului navigator Andrea 
Doria, umbrite de coroanele uria
șilor palmieri, se învecinează cu 
siluetele suple ale zgîrie-norilor, 
aceste ciudate flori de beton plan
tate în roca muntelui. Pornind ca 
niște raze din bulevardele largi, 
străjuite de clădiri moderne, cu 
colonade de marmură, ulicioarele 
strimte, unele doar de doi-trei me
tri, îți evocă orașul de odinioară. 
Ascunse parcă de lumina soarelui, 
casele cu zidurile cenușii, cu o- 
bloanele de lemn cariat, clămpă
nind ca niște ciocuri de barză sub 
raialele vîntului Siroco, găzduiesc 
mai bine de trei sferturi din popu
lația celui mai mare port maritim 
al Italiei.

Faima 
și astăzi 
de digul 
cele cinci bazine principale vin și 
pleacă spre mările și oceanele 
lumii nave de pe toate continen
tele. Este un trafic intens, un du-te 
vino continuu. Numai 
în port au ancorat 10 
poare, transported în 
50C de mii de pasageri 
de 31 milioane tone de mărfuri. 
Ca un paznic solitar, le-a întîm- 
pinat bătrînul far Lanterna, al că
rui act de naștere a fost semnat 
în 1544.

și mîndria Genovei este 
portul vegheat protector 
lung de peste 5 km La

anul trecut 
mii de va- 
total peste 
și mai bine

lon MÄRGINEANU

(Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 2 SCÂNTEIA

O singură modalitate'
de interpretare Radu PENCIULESCU

I In ultima vreme teatrul românesc a oferit unele spectacole 
care au fost mult discutate de public și primite cu ovații sau 
obiecții de critica ; de aceea mi se pare necesar să ne în
trebăm : ce înseamnă interpretarea textului dramatic, ce 
legături, drepturi și datorii are interpretul iață de opera pe 
care o aduce pe scenă.

Orice 
felul ei, 
condiționată, 
curentă afirmația că într-un fel l-au 
înțeles pe Shakespeare contempo
ranii lui Voltaire și înfr-altul, cei ai 
lui Victor Hugo. Consemnați în epo
cile respective, fiecare a dat o in
terpretare deosebită operei poetice, 
în măsura în care n-au putut să nu 
rămînă credincioși pînă la capăt 
contemporaneității proprii. Din ase
menea fidelități față de contem
poraneitate se constituie, treptat, 
permanența și universalitatea unei 
opere. Marile oosterități ale drama
turgiei mondiale sînt duse mai de
parte exclusiv de cei care știu să 
aducă ceva nou, specific epocii lor. 
Eficacitatea artistică a noului în 
spectacolul de teatru nu se măsoa
ră numai în funcție de valoarea tex
tului reprezentat, ci deopotrivă prin 
modul în care ineditul spectacolului 
de pe scenă izbutește, dacă nu să 
năruie, atunci măcar să zguduie 
ceea ce a devenit perimat în ima
ginile pe care alte contemporanei
tăți decît a noastră le-au acumulat 
în jurul operei respective și să pună 
în loc, sau mai exact, să impună un 
alt mod de „a fi fidel”. Și bineîn
țeles că aceste interpretări țin de 
epoca și de orînduirea socială în 
care trăiește interpretul, dar și de 
structura sa psihologică, de sensibi
litatea, de cultura sa. „Fidelitatea" 
față de litera operei dramatice — 
care duce la acele spectacole nu
mite corecte sau curate în care e 
descrisă acțiunea, fabula piesei — 
măsoară lipsa de potențe creatoare 
a interpretului, lipsa 
nalitate.

interpretare înseamnă, în 
un moment de fidelitate 

De mult a devenit

lui de perso-

DE LA TEXT
LA SPECTACOL

Pentru noi, cei care 
Uzarea spectacolelor, 
ruri simple, elementare, există din- 
fotdeauna. încă de cînd eram stu
dent am învățat pe clasice scrieri 
despre arta spectacolului, că sarcina 
cea mai de seamă a regizorului este 
descoperirea temei piesei și apoi 
stabilirea ideii spectacolului. E de la 
sine înțeles că ideea spectacolului 
Izvorăște din tema operei literare șl 
această filiație directă ne ferește de 
arbitrar, care de altfel poate fi foar
te ușor detectat. Dar e tot atît de 
limpede și faptul că tema piesei nu 
e aceeași cu ideea spectacolului. A- 
ceasta din urmă, întemeiată pe ope
ra literară, exprimă interpretarea 
personală pe care o dă regizorul : 
•— felul cum pune el în valoare 
ceea ce este peren în text, 
ceea ce el descoperă viu șl Inte
resant în acest text pentru contem
poranii săi, pentru epoca sa.

In felul acesta, autorul nu numai 
eă nu e trădat, dar opera sa apare 
mai vie, mai apropiată spectatori
lor de astăzi.

Marile personalități regizorale din 
primele decenii ale secolului nostru, 
Reinhardt, Craig, Stanislavski, Vah
tangov, Meyerhold și alții ocupă 
locuri de frunte în galeria figurilor 
Ilustre ale artei spectacolului pentru 
că au reușit să vorbească prin spec
tacolele lor sensibilității contempo
ranilor, folosind acele idei, acele va
lențe ale textelor care erau nece
sare epocii în care au creat. In vre
mea noastră, în consonanță cu sen
sibilitatea, cu certitudinile omului 
contemporan, cu neliniștile sale, 
Brook ne oferă un Shakespeare cu 
totul nou, cu totul inedit, contem
poran nouă și ca gîndire și ca ex
presie. Tovstonogov cercetează via
ța eroilor cehovieni luptînd cu ge
nialul model pe care MHAT-ul i l-a 
lăsat moștenire, nu din dorința de a 
polemiza sau de a-l distruge, ci din 
dorința de a oferi spectatorului lu
cid de azi un Cehov lucid, un Ce- 
hov mai puțin academic, mai puțin 
manierizaf. Planchon dărîmă mitul 
stilului molieresc și intrînd în com
petiție absolută cu chiar „Casa lui 
Molière” pleacă în cunoscutele sale 
spectacole de la reîntineritoarea for
mulă — „piesa a fost scrisă ieri’ ; 
și cine poate cuteza să dea un ver
dict categoric în această dispută și 
să decidă care e Molière „cel ade
vărat' ? Tocmai datorită valorii, bo
găției ei fără limite, dramaturgia sa 
poate fi atît de

Pentru mine 
spectacolul de 
artă, dă operei 
reu nouă, și că 
e dictată chiar 
obligă la interpretare, la selectarea 
unor anume înțelesuri și sensuri ce 
îi sînt necesare. De aici, și caracte
rul perisabil al formulei de punere 
în scenă, care se naște într-un anu
me moment al dezvoltării culturii și 
dispare o dată cu el. Arta specta
colului se demodează pentru că ea 
trebuie să fie întotdeauna „la zi”, 
în timp ce dramaturgia, adevărata 
dramaturgie, e perenă.

Cred că în stagiunea trecută au 
adus o contribuție 
gîndirea noastră 
spectacole ca „Opera de 3 parale”, 
„Troilus și Cresida”, „5 
Caragiale. Desigur că 
șază pe trepte diferite 
valorilor și că fiecăruia 
alcătui fără prea mare greutate un 
sumar de nerealizări, dar în ce pri
vește Concepția generală a specta
colelor aplaud din toată inima ati
tudinea creatoare a regiei. Cronica 
vorbită, e adevărat mai puțin cro
nica tipărită, a imputat „Operei de 
3 parale" o încercare de actuali
zare care — s-a zis — ar fi în de-

lucrSm 
aceste

la rea- 
adevî-

divers interpretată, 
e limpede că 

teatru, ca fapt de 
literare o fafă me- 
această atitudine 

de epocă, care

imporfantă la 
despre teatru— • o

schițe” de 
ele se a- 

pe scara 
i se poate

zacord cu spiritul brechfian. Dar în 
demonstrația spectacologică de 
mare amploare de la Teatrul Bu- 
landra nu sîntem invitați să vizităm 
un muzeu Brecht, ci să ascul
tăm „Opera de 3 parale” repo
vestită de Ciulei, care pentru a fi 
fidel piesei, dar și contemporanei
tății și spectatorului de azi a 
intervenit chiar în text (infroducînd 
fragmente din „Romanul de 5 para
le"), a parafrazat muzica lui Kurt 
Weill și a imaginat scurgerea spec
tacolului mai puțin prin filtrul ca
noanelor distanțării, cît pe liniile 
sale de violentă satiră socială. Spec
tacolul a fost surprinzător pentru că 
l-am așteptat — așa cum eram obiș- 
nuiți din alte reprezentații — mai 
uscat, mai riguros în demonstrație. 
Substanța operei brechtiene ni s-a 
transmis însă prin intermediul unui 
amplu spectacol popular, plin de cu
loare, de vitalitate, în care se ope
rează cu mijloacele complexe ale 
teatrului modern.

Esrig a conceput spectacolul „Troi- 
lus și Cresida” la Teatrul de Come
die ca o pledoarie violentă și lu
cidă împotriva 
astfel 
mite 
zare 
mea 
sulul 
boinice 
„eroică”. Spectacolul spune cu for
ța de convingere a adevărului ar
tistic, că în condițiile unui război 
murdar și rușinos, valorile omenești 
se degradează, că inteligența, dra
gostea și generozitatea umană sînt 
incompatibile cu rapacitatea cam
paniilor de jaf și cucerire.

Cronicarul revistei „Magazin" re
proșa regizorului că a redus sem
nificațiile bogate ale operei shakes
peariene și că spectacolul său cîntă 
„pe o singură coardă”, li imputa 
faptul că lirismul este estompat, lip
sit de importanța pe care Shakes
peare i-a oferit-o. Fără îndoială că 
așa este. Spectacolul se poate însă

mistificării, ducînd 
pînă aproape de ultimele II- 

operafia de splendidă demiti- 
pe care a întreprins-o în vre- 
sa Shakespeare la adresa fal- 
eroism, a monstruozifăfii răz- 

transformate în legendă

VEDERE

realiza în nenumărate feluri pentru 
că grandoarea operei shakespeari
ene îngăduie selectarea a tot altor 
înțelesuri, mereu noi, mereu pro
funde, legate de nevoile spirituale 
ale fiecărei epoci, ale fiecărei gene
rații. Publicul nostru păstrează vii în 
memorie și implantate în sensibili
tatea sa, cele două „stări de asediu’ 
la care a fost supusă omenirea în 
ultima jumătate de veac și acceptă 
cu ușurință ca cei doi eroi fituiari
— îndrăgostit ii — să părăsească pri
mul plan și în spectacol acesta să 
fie oferit necruțătorului Thersit — 
bufonul care spune adevărul. Thersit
— Dinică de la Teatrul de Comedie 
e mai mult decît un comentator sar
castic ; rîsul lui doare, rîsul lui acu
ză. Nu vreau să mă refer aici la 
unele scăderi ale muncii regizorului, 
dar pentru felul în care „a ales* 
drumul, pentru felul în care s-a stră
duit să fie al nostru, să fie contem
poran cît și pentru fantezia dezlăn
țuită și surprinzătoare care caracte
rizează spectacolul, eu îl aplaud.

Socol că nu poate fi incriminai 
cronicarul pentru că face obiecții, 
dar e de dorit să aibă mai multe 
disponibilități pentru diversitatea 
interpretărilor posibile, pentru ceea 
ce este esențial în concepția și a- 
portul original al unui spectacol. 
Inventarul cusururilor nu are o legă
tură directă cu calitatea spectacolu
lui. Pe baza simplei contabilizări a 
nerealizărilor se poate ușor ajunge 
la punerea semnului egalității între 
marele spectacol al unei stagiuni și 
cel mai corect, cel mai rotund dintre 
spectacolele banale, lipsite de vi
goare artistică. Dar oare o asemenea 
poziție ne poate mulțumi ?

CARAGIALE
SI CONTEMPORANEITATEAr

La Teatrul Mic, regizorul Valeriu 
Moisescu a realizat un spectacol ex
perimental cu „Cinci schițe" de I. L. 
Caragiale.

După cum 
de-a lungul timpului 
de interpretare 
caragialesc ce s-a născut chiar sub 
privirile grijulii ale maestrului și ale 
marelui regizor Guști. Epoca noas
tră a preluat și a dus pînă la ultima 
și cea mai importantă strălucire mo
numentul clasic pe scena Teatrului 
Național sub îndrumarea artistului 
poporului Sică Alexandrescu. Fap
tul acesta nu poate fi contestat. Și 
acum ce ar mai fi de făcut ? Trebuie 
să facem fotografii în serie ale „mo
numentului” și să pavoazăm cu ele 
toate scenele noastre ; și atunci cînd 
găsim variante ale aceluiași model 
scenic să fim fericiți și să ne numim 
inovatori ? Noile perspective, cred, 
trebuie căutate în opera dramatur
gului, nu într-un model scenic fixat 
o dată pentru totdeauna. Opera ca- 
ragialescă e de o asemenea gran
doare încît ar fi o adevărată necu-

se știe, s-a creat 
un mod 

a spectacolului

vlinfS s-o considerăm generatoarea 
unei singure imagini scenice, oricît 
de academică și echilibrată ar fi ea. 
Opera dramaturgului e aptă să gene
reze un mare dialog cu timpul, cu 
mereu noii spectatori, dialog în care 
montarea amintită e doar o replică, 
spectacolul Teatrului Mic o alta, și cu 
toții știm că vor urma nenumărate, 
pentru că acest dialog nu se va sfîrși 
niciodată. El se poartă între Cara- 
giale și istorie, între el și șirul gene
rațiilor. Ne-am obișnuit să-l cunoaș
tem pe Caragiale creator neîntrecut 
de tipuri, precis localizate, indestruc
tibil împlîntafe într-un moment isto
ric, inegalabil valorificate de culoa
rea locală. Astăzi însă la noi socie
tatea pe care el o încrimina nu mai 
există. Spectatorul nostru nu mai 
poate face raportul dintre Agamiță 
Dandanache și nu mai știu care poli
tician cunoscut. Să însemne asta o 
piedică de care ascuțișul satirei se 
izbește și se tocește ? Cred că nu. 
Opera lui Caragiale, în amploarea 
ei, are o mare valoare filozofică. Ea 
vorbește nu numai despre unul sau 
altul dintre reprezentanții unei anu
me societăți, ci despre destinul cla
sei. Micile cioburi colorate se ordo
nează într-o frescă amplă ce nu-și 
va pierde niciodată strălucirea, pen
tru că reflectînd un „moment" isto
ric el ne oferă semnificații generale 
care trec cu mult de limitele lui. 
Două sloganuri favorite ale detrac
torilor lui Caragiale au fost : „Cara
giale va dispărea o dată cu maha
laua pe care a descris-o’ și „dato
rită culorii locale și i ntraductibi li tații 
el e doar un dramaturg local”, lală 
însă că el depășește triumfal grani
țele țării și se instalează pe marile 
scene ale lumii. Creatorii străini n-au 
reflectat în primul rînd „culoarea 
locală" și totuși succesul n-a fost 
mai mic. De ce ? S-au găsit în opera 
dramaturgului largi semnificații uma
ne, sociale și procedee literare de 
mare maestru, care depășesc 
cui local și pitorescul.

In urmărirea unora dintre 
semnificații mai generale, în 
rirea unor imagini filozofice a por
nit și regizorul spectacolului de 
schițe dramatizate de la Teatrul 
Mic. Cadrul general l-a oferit ge
niala schiță a lui Caragiale „Moșii 
— tablă de materii”, imagine a 
unei lumi grotești care se mișcă în 
gol, aglomerînd oameni și obiecte, 
sensuri, aspirații r-un carusel ce 
se rotește fără să ajungă nicăieri, 
o lume deci care are doar impre
sia că înaintează, că progresează. 
Mergînd mai departe pe aceeași li
nie, schița „De închiriat", de pildă, 
n-a mai fost în spectacol o simplă 
ironie la adresa modei „mutatului", 
aparținînd societății vremii, ci a de
venit un comentariu satiric pe mar
ginea „iluziei transformării" pe care 
o trăiește micul burghez, claustrat 
însă în forme de viață pe care le-a 
acceptat și pe care nu poate și de 
fapt nici nu vrea să le sfarme.

Care este adevăratul Caragiale — 
se întreabă unii cronicari — cel 
pe care l-am văzut pînă acum, sau 
cel care ni se dezvăluie în specta
colul de la Teatrul Mic ? Dilema nu 
există ; și unul și celălalt pot fi Ca
ragiale, nu e vorba de alternative 
ce se exclud, ci de două dintr-o 
multitudine de modalități posibile. 
Plecînd de la premisa, pe care eu 
o consider falsă, a opoziției moda
lităților, unii cronicari au căutat ar
gumente ce n-au putut scăpa de ar
bitrar. Astfel cronicarul revistei „Ma
gazin” nega spectacolul lui Valeriu 
Moisescu, servindu-se de argumen
te exterioare, născute de vechea in
terpretare și nu de analiza operei. 
Semnatarul cronicii din „Scînteia 
tineretului” protesta pur și sim
plu împotriva tendinței de a lărgi 
aria criticii umane și sociale a unor 
schițe ca „La poștă” sau „De închi
riat”, de a le da un sens simbolic 
generalizator, cînd Caragiale — 
spune el — a vrut mult mai puțin ; 
a criticat doar aspecte, cel mult 
mode.

Mă opresc aici. Polemica poate, 
și sînt sigur, va continua, ea fiind 
neîndoios un ferment care va ge
nera noi idei. Și acesta mi se pare 
un cîștig pentru dezvoltarea arfei 
scenice în țara noastră.

Teatrul Mic s-a străduit să desco
pere o altă interpretare a operei 
celui mai de seamă dramaturg ro
mân. Nu știu dacă a reușit, sau nu ; 
poate a reușit parțial, 
însă trebuie discutată 
premiselor de la care 
nu stabilind o singură 
posibilă. Publicul entuziast 
umple la fiecare spectacol sala do
vedește că are încredere în multi
lateralitatea fațetelor operei lui Ca
ragiale. Și asta mi se pare bine ; 
mi se pare esențial.
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Zilele 
cîteva consfătuiri în domeniul 
culturii de masă. Cu partici
parea a numeroși activiști 
sindicali și culturali, oameni 
de știință, artă și cultură, Con
siliul Central al Sindicatelor, 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, Consiliul Națio
nal al inginerilor și tehnicie
nilor au analizat activitatea 
universităților muncitorești și 
populare și a lectoratelor teh
nice pe orașe în vederea des
chiderii noului an de învăță- 
mînt. Consiliul Așezămintelor 
Culturale din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a dez
bătut unele probleme actuale 
ale școlilor populare de artă 
și ale teatrelor populare.

• Teatrul de Operă și Balet ] 
Trubadurul — 19,30.
• Teatrul de stat de Operetă : 
Țara surîsulul — 10,30, Lăsați-mâ 
să cînt — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Oameni șl 
șoareci — 15, Vlalcu Vodă — 19,30 
(sala Studio) : Spectacol Vasile 
Alecsandri — 10,30, Tezaurul lui 
Justinian — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Opera de trei parale 
— 19,30 (sala din str. Al. Sahla 
nr. 76 A) : Dragă mincinosule — 
19,30.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R.
(sala Palatului) : Pălăria floren
tină — 19,30. '
• Teatrul Mic : DoJ Ie un bv" 
lansoar — 10. Vulpile — 20.
• Circul de stat : Circus Bucu
rești — 16 ; 20.

TELE VIZFUNE

Pe luciul lacului Foto : Gh. Vlnțilă
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anchetelor „SCÎNTEII

8,50 — Gimnastica de înviorare 
la domiciliu. 9,00 — Rețeta gos
podinei. 9,30 — Emisiune pentru 
copii și tineretul școlar. 11,00 — 
Emisiune pentru sate. 13,45 — Du
minica sportivă — Fotbal: Steaua- 
Siderurgistul Galați ; Transmi
siune de la Sofia a meciului de 
fotbal dintre echipele Bulgariei 
și Belgiei, în preliminariile cam
pionatului mondial. Programul 
muzical va fi susținut de cvinte
tul instrumental condus de Bebe 
Prisada. 19,00 — Jurnalul televi
ziunii (I). 19,20 — Aventurile Iul 
Robin Hood „Pribeagul". 19,45 — 
Emisiunea „Camera invizibilă". 
20,00 — Teatru în studio : „Arvinte 
și Pepelea" de Vasile '^eesandrl. 
20,40 — Al V-lea salon internațio
nal de artă fotografică și a IV-a 
bienală color. 21,10 — „Agurida" 
— spectacol de varietăți înre
gistrat pe peliculă. 22,10 — Jurna
lul televiziunii (II). 22,20 — Telî- 
sport.

«

mărfurilor

articolul publicat
„Scîn-

în 
sub acest titlu în 
teia“ nr. 6652 se analiza 
raportul dintre calitatea 
unor mărfuri și ambala
jul în care sînt prezen
tate, se făceau unele ob
servații critice și unele 
sugestii privind îmbună
tățirea ambalajelor.

Răspunzînd probleme
lor ridicate cu acest pri
lej, Ministerul Industriei 
Alimentare ne-a trimis 
un răspuns din care spi
cuim : „Problema amba
lajelor și prezentării pro
duselor se înscrie perma
nent în preocupările mai 
multor departamente, 
printre care și ministerul 
nostru. Rezultatele pozi
tive obținute — remarcate 
și în articolul amintit — 
se datoresc dotării între
prinderilor cu instalații și 
agregate moderne de pre- 
ambalare, introducerii u- 
nor materiale cu carac
teristici superioare și co
laborării cu unitățile in
dustriei poligrafice și cu 
diferite institute de cer
cetări. Aceasta 
împiedică însă 
noaștem că mai 
duse ale căror 
nu răspund 
crescute a cumpărători
lor“.

Considerînd justă cri
tica făcută îp legătură cu 
uniformitatea sticlelor de 
băuturi, semnatarii răs
punsului 
că pentru 
pregătire, 
sticle cu 
vitrifiate, 
care vor 
nătătire 
prezentarea acestui pro
dus. Pentru paste făinoa
se sînt prevăzute amba
laje suple din folii trans
parente, care vor asigura 
o mai ' bună păstrare 
prezentare. Urmează 
în viitor, împreună 
organele interesate, să 
rezolvată, 
problema adaptării li
niilor automate de îmbu- 
teliere la o gamă variată 
de sticle. Din răspuns 
pare să fie vorba de un

nu ne 
să recu- 
sînt pro- 
ambalaje 
exigenței

ne informează 
„nectar“ sînt in 
la Sighișoara, 
etichete direct 
în trei culori, 

aduce o îmbu- 
simtitoare în

Și 
ca 
cu 
fie 

între altele, 
adaptării

un criteriu de civilizație

viitor incert. Nădăjduim 
că nu va fi totuși prea 
îndepărtat.

„în legătură cu crearea 
și proiectarea noilor mo
dele de ambalaje — se 
spune mai departe — sub
liniem că am ajuns la 
formula utilizării unor 
artiști graficieni angajați, 
întrucît ambalajele pro
duselor alimentare tre
buie realizate în deplină 
concordanță cu procesele 
tehnologice de fabricație 
și ținînd seama de condi
țiile speciale de poligra- 
fiere. în colectivul de 
creație sînt încadrați, în 
afară de artiști, ingineri 
și tehnicieni. De aseme
nea, pe viitor (din nou 
același viitor incert I) ne 
propunem să organizăm 
concursuri, deschise tutu
ror categoriilor de crea
tori și specialiști, privind 
soluționarea unor teme 
mai importante în dome
niul preambalării și pre
zentării produselor. îm
preună cu Ministerul Co
merțului Interior, vom 
căuta metodele cele mai 
potrivite de a depista o- 
perativ sugestiile consu
matorilor și vom lua mă
suri pentru găsirea unui 
sistem de avizare a mo
delelor la care să-și spu
nă cuvîntul cu compe
tență oameni de speciali
tate. De altfel, este în 
curs de desfășurare o ac
țiune organizatorică mai 
largă privind analiza pe 
subramuri a tuturor am
balajelor curente și elabo
rarea unor studii care 
preconizează îmbunătăți
rea sau modificarea solu
țiilor actuale, 
articolului citat a trezit 
și atenția altor factori, 
care deși nu au fost ci
tați direct, concură în 
mare măsură la această 
activitate importantă. In- 
sușindu-ne critica fă
cută, vom depune, în con
tinuare, eforturi pentru a 
asigura produselor noas
tre ținuta corespunză
toare“.

Sînt, fără îndoială, an
gajamente care obligă.

Apariția

CUM FUNCȚIONEAZĂ „CEASORNICUL“ 
TRANSPORTURILOR I. R. Ï. A.
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In „Scînteia“ nr. 
apărut, sub acest 

care

6 695 
titlu, 
erau

a
un articol în 
semnalate unele deficien
te în sistemul de organi-

zare a activității între
prinderilor regionale de 
transporturi 
legătură

analizate.

auto. In 
cu probleme- 

Ministe-

Transporturilor și 
Telecomunicațiilor ne tri
mite un amplu răs
puns. In prima parte se 
face o expunere detaliată 
privind sistemul de orga
nizare a reparațiilor auto, 
realizările obținute în 
acest sector, perspectivele 
de viitor. După acest lung 
prolog se ajunge, în sfîr- 
șit, la explicarea faptului 
— remarcat " 
că la I.R.A. 
sînt aduse 
la Suceava 
Cîmpina — 
Sighet etc. Răspunsul a- 
șigură că acest sistem, 

deplasărilor 
ale diferitelor 

ce trebuie 
chel-

în articol —
17 București 
mașini 
Și Iași, 

mașini de

de 
la 
la

în pofida 
încrucișate 
autovehicule 
reparate, necesită 
tuieli mici în raport cu 
economiile pe care le 
aduce. Cu alte cuvinte, 
totul este pus Ia punct ; 
chiar și cheltuielile de 
care se amintea în articol 
sînt prevăzute. Rămîne 
de văzut ce părere au be
neficiarii. Capitolul se 
încheie cu mențiunea că 
„problema evitării par
cursurilor lungi și a celor 
încrucișate este o preocu
pare permanentă a Di
recției industriale". Cum 
vor fi evitate e greu de 
înțeles — după pledoaria 
amintită — cu atît mai 
mult cu cît despre unele 
eventuale măsuri în acest 
sens nu se pomenește ni
mic.

Trecînd la problema 
următoare — calitatea re
parațiilor — răspunsul 
arată : „Atenția noastră 
este îndreptată mai ales 
spre I.R.A. 4 Iași și I.R.A. 
13 Timișoara, unde nive-

Iul de calificare a cadre
lor nu s-a ridicat încă la 
cerințele actuale". Dar, 
ca și la celălalt capitol, 
lipsește acel paragraf care 
să arate ce se 
întreprinderile 
pentru ridicarea 
muncitorilor.

în general, 
sul primit la 
din partea 
Transporturilor și Tele
comunicațiilor pare să se 
degaje automulțumirea și 
autoliniștirea. părerea că 
totul este bine organizat 
pe rețeaua transporturi
lor efectuate de I.R.T.A., 
încît e de mirare că unii 
beneficiari se mai plîng 
de nerespectarea terme
nelor și calitatea repara
țiilor, că unii călători mai 
sesizează lipsuri serioase 
în circulația autobuzelor 
și comportarea persona
lului de bord. Problema 
transporturilor cu mași
nile I.R.T.A. este însă 
prea serioasă pentru ca 
cititorii să se poată mul
țumi cu un asemenea răs
puns.

Sezonul rece a venit și, 
o dată cu el, exigente în 
plus din partea pasage
rilor. Așteptăm deci un 
răspuns care să arate 
concret cum va fi organi
zată activitatea I.R.T.A. pen
tru ca pe trasee să circule 
autobuze bine întreținute, 
care să respecte întocmai 
graficul-orar șl să fie deser
vite de un personal cores
punzător.

Cel mai mult ne inte
resează luarea unor măsuri 
care să ducă într-un 
timp scurt la înlăturarea 
deficientelor semnalate.

face in 
amintite 

calificării

răspun-din 
acest articol 
Ministerului
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D E S PR É O SP I TA L ÏT A T E 

Șl CONFORT

Sub 
ziarul 
— în nr. 6 705 
de observații 
prilejul unui 
cîteva stațiuni 
din tară în care, cu cîteva 
luni în urmă, se consta
taseră anumite deficiente 
în ce privește primirea 
oaspeților, condițiile de 
cazare, masă etc. — con
semnate, la timpul lor, în 
alt articol. S-a putut ve
dea atunci că unele în
treprinderi care adminis
trează stațiuni de odihnă 
nu s-au prea grăbit să 
dea curs propunerilor și 
criticilor făcute în ziar.

De data aceasta, jude
cind după răspunsurile 
primite, lucrurile au fost 
luate mai în serios, între- 
prinzîndu-se măsuri de

titlul de mai sus, 
nostru a publicat

— o serie 
făcute cu 
raid prin 
de odihnă

SUCEAVA. Avioanele Aviasan înaintea decolării Foto : Agerpre«

remediere a lipsurilor. 
„Am analizat conținutul 
articolului împreună cu 
organizația de bază — 
ne informează conducerea 
întreprinderii economice 
locale balneare Borsec — 
și am constatat că cele 
semnalate corespund în
tru totul realității. De a- 
ceea, am găsit că este 
instructiv și util să pre
lucrăm articolul cu întreg 
personalul serviciului de 
cazare. Cei vinovați au 
fost trași la răspundere 
și s-au dat totodată indi
cații precise cu privire la 
comportarea 
îndatoritoare, 
salariați față de cei ve- 
niți la odihnă. S-au luat 
măsuri (ce păcat că nu ni 
se spune despre ce e 
vorba !) ca pe viitor su
gestiile 
oamenilor 
rezolvate cu 
operativitate 
răspundere".

La același 
primit răspuns și din 
partea Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular 
al regiunii Crișana. „Pen
tru a evita orice nemul
țumiri în privința alcă
tuirii meniurilor în sta
țiuni — se spune în răs
puns — s-a indicat admi
nistrației stațiunii „1 Mai“ 
să se țină seama în mai 
mare măsură de dorințele 
abonaților din fiecare 
serie".

La acest articol 
rămas datoare cu 
punsul conducerile 

Slănic-Moldova

eæemplarô, 
a acestor

și reclamațiile 
muncii să fie 

mai multă 
și simț de

articol am

ne-au 
râs- 
sta-

țiunilor
ți Sîngeorz, deși terme
nul stabilit a trecut de 
mult

• A TRECUT O FEMEIE : Patria
— 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• UN CARTOF, DOI CARTOFI :
Capitol — 9,30; 11,45; 14; 16,30;
18,45; 21, la grădină — 19,30, Fe
roviar — 9, 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,45; Bucegi — 10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30, la grădină — 10, (la toate 
completare Lecție în infinit) 
Floreasca — 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30 (completare Comorile ora
șului scufundat).
O RUNDA 0 • Republica — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, Expoziția
— Piața Scînteii — 19,15, Bucu
rești — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 
21, Excelsior — 9,45; 12; 14; 16;
18,15; 20,30 Modern — 10,30; 12,45; 
15; 17,30; 20, (la toate completare 
Suită bănățeană).
• CINEVA, ACOLO SUS, MĂ 
IUBEȘTE • Luceafărul — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30: 21, Festival — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, la gră 
dină — 20, Tomis — 9,30; 12; 14,39; 
17, 20, la grădină — 19,30, Melodia
— 8,30; 11: 13,30; 16; 18,30; 21,
Flamura — 10; 12,30; 15,30; 18;
20,30, Stadionul Dinamo — 19,30, 
Arenele Libertății — 19,30, (la 
toate completare Știați că...).
tt CAPORALUL ȘI CEILALȚI : 
Victoria (completare Sport nr. 
4/1965) — 9,45; 12; 14,45; 16,30; 18,45; 
21.
• TOLBA CU AMINTIRI : — 
Central (completare Unde nu-i 
cap) — 10, 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
• HOȚUL DE PIERSICI : Lu
mina completare Fata de pe So
meș) — 10; 22,30; 15,30; 18; 20,30. 
ft MARȘUL ASUPRA ROMEI : 
Union (completare Prietenul meu 
Max) — 15,30; 18: 20.30.
• PROGRAM PENTRU COPII :
Doina — orele 10; 11,15; 12,30.
© CRONICA UNUI BUFON : 
Doina (completare Cine sînt ei ?)
— 13,45; 16; 18,15; 20,30
• CERUL ȘI MOCIRLA : Timpuri 
noi (completare Diligenta) — 10 la 
21 în continuare.
© DANSUL ETERN : Giulești
(completare Dușmanul inimii) — 
16; 18,15; 20,30.
9 STRIGATUL : Cultural (com
pletare Surîsul) 15,30; 18; 20,30.
® CARAMBOL : înfrățirea între 
popoare (completare Bastonașul)
— 11,30, 15,45; 18; 20,15.
O BANDA : Dacia (completare 
Simetrie) — 9 la 14,15 în conti
nuare, 16.45; 18,45; 20,45, Ferentari 
(completare Apa vie) — 10,30; 10; 
18,15; 20,30, Cotroceni (completare 
Gust bun... și bun gust) — 16; 
18,15; 20,30.
• PROCESUL PROFESORULUI 
WEIR : Buzești — 11,30; 14; 17; 20; 
la grădină — 19. Arta — 11; 14: 17;
20, la grădină — 19, (la ambele 
completare „Mîine începe azi").
® EVADATUL — cinemascop -* 
Cosmos (completare Muzeul Coro
nei Medrea) — 16; 18; 20, Volga 
(completare Nu bem niciodată) — 
10; 12,15; 16; 18,15: 20.30.
A SAMBA : Grivița — 10; 12,30; 
15,30; 18. 20,30, Miorița — 8,45;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 (la am
bele completare A cui e vina ?).
• CULORILE LUPTEI — cine
mascop : Unirea (completare
Lucrările Marii Adunări Națio
nale — 16. 18,15; 20,30, la grădină
— 19,30
• VIAȚA DIFICILA : Flacăra 
(completare Musca purtătoare de 
microbi) — 15,30; 13; 20,30, grădina 
Vitan (completare Amintiri con
temporane) — 19,15.
• FEMEIA NECUNOSCUTA : Vi
tan - 15,45; 18; 20,15.
• LALEAUA NEAGRA — cine
mascop : Munca (completare Si
metrie) — 10.30; 14; 16.15; 18,30
21. Crîngași - 16; 18,15; 20.30.
• CĂPITANUL DIN TENKES — 
ambele serii : Popular (comple
tare Pionieria nr. 4/1965) — 10.30; 
16; 19,30.
® DOMNUL — cinemascop : Mo
șilor (completare Construim) — 
15,30; 18; 20.30, la grădină — 19.30.
• FIUL CĂPITANULUI BLOOD : 
Viitor (completare Muzeul Zam- 
baccian) — 15, 17; 19; 21.
• APORT, MUHTAR ! — cinema
scop : Colentina — 10; 16; 18,15; 
20,30, Pacea — 11; 16; 18: 20, (la 
ambele completare Acolo unde 
Carpații îr.tîlnesc Dunărea — ci
nemascop).
« ROMULUS ȘI REMUS - cine
mascop . Rahova — 10,30; 15,30; 
18; 20.30- la grădină — 19,30. Dru
mul Sării - 11; 15; 17,30; 20, (la 
ambele completare Melodiile stră
zii — cinemascop).
• UN ȘOARECE PRINTRE BĂR
BAȚI : Progresul (completare
Logodnicul) - 11; 15,30; 18; 20,15.
• UNORA LE PLACE JAZUL#
Lira - 11,30; 15.30; 18; 20,30. 7
grădină — 19,30.
© UMBRELELE DIN CHER
BOURG grădina Progresul (com
pletare Surîsul) — 20.
• CÎNTÎND IN PLOAIE : grădina 
Doina (completare Sport nr. 
4/1965) - 19,30.
O CLUBUL CAVALERILOR ; gră
dina Progresul Parc (completare 
Și atunci) — 19.30.
• CINTĂREAȚA SCLAVA : gră
dina Colentina — 19,30

Timpul probabil pentru zilele 
de 27. 28 și 29 septembrie. în țară: 
Vremea devine instabilă în jumă
tatea de vest a tării și se men
ține în general frumoasă în cele
lalte regiuni. Cerul va fi variabil, 
înnorări mai accentuate se vor 
produce în Banat și Ardeal, unde 
vor cădea averse locale de ploaie, 
în rest averse izolate. Tempera
tura în scădere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, 
iar maximele între 17 și 27 de 
grade. în București : Vreme în 
general frumoasă la început, apoi 
devine ușor instabilă. Cerul va fi 
variabil. Tendințe slabe de ploaie 
la sfîrșltul intervalului. Tempe
ratura staționară la început, apoi 
în scădere ușoară.
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Vizita in țara noastră 
a unei delegații a C. C. S. din R. P. Ungară

Sîmbătă au plecat spre patrie 
Brutyo Jânos, președintele Consi
liului Central al Sindicatelor, și 
Gâspâr Sândor, secretar general 
al Consiliului Central al Sindica
telor din R. P. Ungară, care au 
făcut o vizită în țara noastră.

în timpul vizitei, delegația C.C.S. 
din Republica Populară Ungară a 
făcut un schimb de păreri cu con
ducerea C.C.S. din Republica Socia
listă i^mânia în legătură cu unele 
probleme ce interesează cele două

Cronica
_____ zilei

VIZITELE DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE CHINEZE 

1N REGIUNEA PLOIEȘTI
Delegația guvernamentală a Re

publicii Populare Chineze, în frun
te eu Cean Lin-ci, ministrul in
dustriei cărbunelui, însoțită de Ni
colae Ionescu, adjunct al ministru
lui petrolului, și H. Zambeti, vice
președinte al Camerei de comerț 
a Republicii Socialiste România, 
a făcut sîmbătă o vizită în regiu
nea Ploiești. împreună cu membri 
ai conducerii organelor locale de 
partid și de stat, oaspeții au vi
zitat Uzinele „1 Mai“. Aici ei 
s-au interesat îndeaproape de in
stalațiile de foraj și utilajul pe
trolier care se produce în uzină 
și s-au întreținut cu muncitori și 
tehnicieni din întreprindere care 
au fost în R.P. Chineză. Au fost 
vizitate apoi viile și instalațiile de 
vinificare ale Stațiunii experi
mentale hortiviticole Valea Călu
gărească. După-amiază s-a făcut o 
vizită la rafinăria Brazi. Membrii 
delegației chineze au luat cunoș
tință de nivelul tehnic al instala
țiilor, de modul de valorificare a 
țițeiului și sortimentele care se 
produc aici.

CURS SUB EGIDA F.A.O.
LA BUCUREȘTI

S-a încheiat prima etapă a 
cursului de perfecționare privind 
„Ameliorarea producției viticole“, 
organizat sub egida F.A.O. la 
București. în cele cinci zile care 
au trecut de la deschidere, cunos- 
cuți oameni de știință de peste 
hotare și din țara noastră au ținut 
prelegeri în legătură cu situația 
viticulturii pe plan mondial, cu 
zonele naturale de dezvoltare a 
viticulturii, plantațiile pe nisipuri, 
folosirea îngrășămintelor și a iri
gațiilor, raionarea și microraiona- 
rea producției viticole în funcție 
de condițiile ce le oferă fiecare 
țară. Sîmbătă, participanții la 
curs, specialiști din 11 țări, au 
plecat într-o călătorie de studii în 
Dobrogea.

înainte de a măsura 
cu pasul...

(Urmare din pag. I-a)

Galați, iar în uriașul laminor de 
tablă groasă au și intrat pînă a- 
cum peste o mie două sute de va
goane de utilaj. N-au trecut decît 
doi ani de cînd, în atelierul de 
croit al șantierului naval din ace
lași oraș, proiectanții mi-au arătat 
schițele cargoului modernizat de 
4 500 de tone, iar azi, în pragul 
noului cincinal, constructorii de 
nave au urcat pe cala de armare 
un cargou de 12 500 de tone, 
„mineralierul", a cărui menire va 
fi să transporte și materia primă 
spre gurile înfometate ale combi
natului siderurgic.

Schițele de pe hîrtia de calc cu
prind, concentrate, marile obiecti
ve ale zilei de mîine. E de ajuns să 
derulezi acest film pentru a vedea, 
proiectate pe ecranul șantierelor 
viitoare, formele mari ale gîndirii 
creatoare, ale îndrăznelii.

Nu de mult, în anii șesenalului 
ce se încheie, mi-au fost arătate 
proiectele hidrocentralei de pe Ar
geș : peste 11 kilometri de tunele, 
o centrală subterană la 100 de me
tri adîncime, un baraj în formă de 
lentilă, toate pe cale de a se înfi
ripa. Azi, imaginea hidrocentralei 
este aproape împlinită și barajul 
superb depășește între cele două 
coaste ale Vidrarului, înălțimea de 
o sută șaizeci de metri Grăbin- 
du-se la vale, spre Slatina, pilonii 
de înaltă tensiune promit în scurtă 
vreme electricitate pentru aluminiul 
ce se naște în cuvele de electroli
ză. Iar garniturile de alumină 
le-am văzut în defileul de la 
Porțile de Fier, pe viaductul 
Moșu, nu mult după ce mi-au 
fost arătate, sub forma unor 
schițe subtile, la Uzina Mecanică 
din Turnu Severin Vagoanele cis
ternă, așezate pe șasiuri solide, a- 
lergau după o zglobie locomotivă 
Diesel electrică. Semânînd cu niș
te gigantice vase romane, cu niște 
chiupuri cărămizii, ele treceau cu 
zgomot metalic două cîte două, se 
duceau într-un fel de dans, curbîn- 
du-se uneori, apoi alergînd în șir 
drept, ținîndu-se de mînă și oco
lind munte după munte. înainte de 
g sui în podișul Olteniei, dansul 

organizații. Discuțiile s-au desfă
șurat într-o atmosferă prietenească, 
tovărășească.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
Constantin Drăgan, președintele 
C.C.S., Dumitru Bej an și Larisa 
Munteanu, secretari ai C.C.S., de 
activiști ai sindicatelor.

A fost de față Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.

TELEGRAMĂ
într-o telegramă de răspuns, to

varășul Pak Sen Cer, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Democrate Coreene, mul
țumește tovarășului Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
pentru felicitările adresate cu oca
zia celei de-a 17-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare 
Democrate Coreene.

★
Sîmbătă seara au plecat în Iu

goslavia, la invitația Federației 
asociațiilor de luptători din răz
boiul de eliberare națională a 
Iugoslaviei, general de armată Ia- 
cob Teclu, președintele Comitetu
lui organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist, și Vida 
Geza, membru în Comitetul foști
lor deținuți antifasciști din Repu
blica Socialistă România, pentru 
a participa la congresul acestei 
federații.

★
Un grup de antifasciști austrieci, 

membri ai Asociației austriece de 
foști luptători din rezistența îm
potriva fascismului, care vizitează 
țara noastră ca turiști, au depus 
o coroană de flori în numele aso
ciației lor, la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

ANSAMBLUL „PERINIȚA" 
A PLECAT ÎN AMERICA 

LATINĂ

Mesager al folclorului nostru 
peste hotare, Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri „Perinița“ a ple
cat sîmbătă într-un lung turneu 
prin mai multe țări din America 
Latină. ★

Casa Universitarilor din Cluj a 
găzduit sîmbătă seara un recital 
extraordinar susținut de valorosul 
pianist sovietic Sviatoslav Richter.

(Agerpres).

vagoanelor de alumină trece prin 
dreptul thermelor romane, ale cas- 
trului roman de la Drubeia, pe lin
gă picioarele podului lui Apolo- 
dor, ca un omagiu adus trecutului 
îndepărtat.

De la înălțimea viaductului am 
încercat să-mi imaginez în această 
toamnă piscul de beton și oțel, 
marea din strîmtorile Cazonelor, 
consemnate în documentele celui 
de-al IX-lea Congres. Schimbîndu-și 
înfățișarea, locul denumit La Co- 
tova și supranumit de construc
tori La Batardou, va fi martor, în 
anul următor, la fenomenul de de
viere a apelor. Pentru, săparea fun
dațiilor la centrala-ecluză și apoi 
la baraj, oamenii au nevoie de spa
țiul uscat al multor hectare, iar 
Dunărea trebuie să se ferească, 
să-și micșoreze albia, să-și gră
bească viteza printr-o pîlnie de 
oțel, printr-o strungă. Am privit 
din nou fina hîrtie de calc ce în
fățișează desenul digului metalic, 
alcătuit din 28 de celule de ba
tardou. Prima celulă experimentală 
a și fost realizată în zona porturi
lor de la Gura Văii și brigada con
dusă de Mihai Silav se pregătește 
să intre în zona barajului în bă
tălie cu Dunărea, care aruncă în 
luptă, în fiecare secundă, cîte opt 
mii de metri cubi de apă. Cu toate 
acestea, ea va fi nevoită să se dea 
la o parte, să se supună voinței 
omului, care desăvîrșește arhitec
tura reliefului și impune înseși na
turii dinamica epocii. Constructorii 
mi-au arătat macheta hidrocentra
lei și mi-au explicat cum, la dimen
siuni de laborator, au fost studiate 
agregatele și instalațiile comple
xului hidroenergetic și de naviga
ție, modul de umplere a ecluzelor 
direcția curenților. înainte de a in
tra în sfera industrială, proiectul a 
cunoscut toate fazele de cercetare 
de schiță și germinație de labora
tor. A cunoscut un proces de sinte 
ză, în care au fost cuprinse toate 
datele colectate la Orșova de mai 
bine de o sută de ani, cu privire 
la regimul apelor și al ghețurilor, 
așa încît nici o surpriză să nu mai 
poată surveni după încheierea gi
ganticei lucrări.

Orice efort de creație însumea
ză energia multor colective. Mii de 
oameni gîndesc, îndrumați de o 
minte clarvăzătoare, planurile țării 
înainte de a fi transpuse în prac
tică. De aceea de pe acum, privind 
în perspectiva cincinală, între
zărim cu certitudine, la capătul noii 
etape, nu detalii separate, ci com
binate și uzine, complexe uzinale 
cartiere de locuit, cu școli și ma
gazine, cu așezăminte de cultură, 
cu tot ceea ce este util omului de 
azi. Și, cuprinsă într-o vastă ima
gine, întrezărim mai limpede țara 
puternică și frumoasă a zilelor ce

SESIUNEA SFATULUI
POPULAR AL CAPITALEI

In discuția deputaților : 
transportul în comun

Deputății Capitalei s-au întrunit 
sîmbătă în cea de-a IlI-a sesiune 
a Sfatului popular al orașului 
București, în care au analizat ac
tivitatea privind transportul în co
mun și măsurile de îmbunătățire 
a acestuia, în raport cu sarcinile 
actuale.

A reieșit că față de anul 1959 
parcul de vehicule a crescut 
cu 41 la sută, rulajul cu 42 la sută, 
iar numărul călătorilor transpor
tați anual s-a mărit cu 32 la sută.

După ce au analizat realizările 
și lipsurile care mai există în ac
tivitatea de transport urban, a- 
preciind că orașul București cu
noaște o dezvoltare continuă iar 
sarcinile de transport se măresc 
în aceeași măsură, numeroși de- 
putați au făcut. în cuvîntul lor, o 
serie de propuneri. Pe baza lor, 
a fost adoptat un plan concret de 
măsuri, menit să ducă la îmbu
nătățirea pe mai departe a trans
portului bucureștean.

Mîine la Baia Mare

START ÎN „CURSA SCÎNTEII"
Ne aflăm în preziua startului popu

larei competiții cicliste „Cursa Scîn- 
teii'. La Baia Mare, Cluj, Oradea Ti
mișoara și în celelalte orașe-cap de 
etapă, ca pretutindeni de altfel pe 
traseul de aproape 1 200 km al cursei, 
totul este gata pregătit pentru pri
mirea caravanei cicliste. Cînd se ti
păresc aceste rînduri, majoritatea ci
cliștilor români și a celor invitați de 
peste hotare sa află la Baia Mare.

Pe lista de participare inițial sta
bilită au survenit cîfeva schimbări de 
ultim moment. Federația poloneză de 
ciclism a considerat util să întăreas
că formația anunțată anterior. Acum 
în „trioul* polonez se află doi alergă
tori experimentați, Zapala și Gawlic- 
zek (care au - erficipaf în acest an la 
„Cursa Păvu fi „Tour de l’Avenir'), 
și unul din elementele de perspectivă 
ale ciclismului Poloniei, Szumlakow- 
ski. Italia, Olanda, Cehoslovacia, Aus
tria, R. D. Germană prezintă, de a- 
semenea, alergători tineri, valoroși.

La propunerea specialiștilor noștri 
de ciclism, ieri au fost admiși în com
petiție încă trei alergători bucureș- 
teni : Gh. Drăghicioiu și Gh. Popescu 
(de la Dinamo) și C. Popescu (Olim
pia). în acest fel, numărul cicliștilor 
ce se vor prezenta la start este de 58.

vor veni, o țară mal puternică și 
mai frumoasă ca niciodată.

Directivele Congresului au fost 
fixate cu precizie pe temelia de 
granit a științei și realității socia
liste.

Semănatul
Regiunea Argeș

(Urmare din pag. I-a)

Și nu este singurul caz din raio
nul Costești și nici din regiune. La 
cooperativa agricolă din Mărgineni, 
raionul Slatina, din 30 tractoare 
se folosesc zilnic doar jumătate, 
iar conducerea S.M.T. Vlaici ră- 
mîne nepăsătoare față de această 
situație. La Consiliul agricol raio
nal Slatina se afirmă că 30 pînă la 
40 la sută din numărul de tractoa
re înregistrează zilnic defecțiuni. 
Serviciul regional S.M.T. întîrzie 
cu luarea unor măsuri eficace care 
să asigure remedierea situației.

însămînțările întîrzie și datorită 
faptului că în regiune nu s-a fă
cut din timp schimbul de semințe, 
în raionul Pitești, de exemplu, 
din întreaga cantitate de 575 
tone nu s-a efectuat schimbul 
decît pentru 140. Cauza acestei 
situații ? Desfășurătorul cu nece
sarul de semințe a avut de par
curs între consiliu și Agrosem o 
cale destul de întortocheată. Dar 
trebuie să se știe că cele două 
instituții se află la cîțlva pași una 
de alta

Organele locale de partid și de 
stat au datoria să sprijine mai o- 
perativ consiliile agricole, condu
cerile S.M.T. și cooperativele agri
cole de producție pentru ca execu
tarea însămînțărilor să fie efec
tuată în perioada optimă și la un 
nivel calitativ ridicat.

Care e stadiul 
dării in folosință 
a locuințelor?

(Urmare din pag. I-a)

Ce spune beneficiarul ? Am vrut 
să discutăm cu tov. Ion Peștișanu, 
vicepreședinte al sfatului popular

Ieri la Galați a avut loc

Deschiderea campionatului mondial 
de pescuit staționar

Corespondență din R P. Polonă

OTEL
SI TRANDAFIRI

Sîmbătă după-amiază a avut loc 
la Galați deschiderea celui de-al 
XII-lea campionat mondial de 
pescuit staționar.

In tribuna amenajată pe faleza 
orașului-port au luat loc membrii 
prezidiului Confederației interna
ționale de pescuit sportiv, precum 
și delegațiile participante la recen
tul Congres C.I.P.S. de la Mamaia, 
în tribună se aflau, de asemenea, 
ca invitați, miniștri, reprezentanți 
ai Uniunii de cultură fizică și 
sport, conducători ai unor institu
ții și organizații obștești centrale 
și locale.

în acordurile imnurilor naționale 
au fost ridicate, pe rînd, drapelele 
de stat ale țărilor reprezentate la 
întrecere : Anglia, Austria, Belgia, 
Cehoslovacia, Elveția, Franța, R.D. 
Germană, R. F. Germană, Italia, 
Iugoslavia, Luxemburg, Polonia, 
San Marino, Ungaria și România.

ȘTIRI SPORTIVE

Cicliștii polonezi R. Zapala, J. Gaw- 
liczelc și G. Szusnlakowski — parti

cipant la „Cursa Scinteii"
Foto : R. Costln

regional. Cu toate insistențele 
noastre, însă, nu și-a găsit timp să 
ne răspundă la întrebarea : va da 
sfatul popular în folosință toate a- 
partamentele planificate pe acest 
an ? Privește el cu întreaga răs
pundere această sarcină ?

Am avut, totuși, o convorbire cu 
ing. ȘTEFAN ARICIU, șeful sec
ției de investiții. Ne-a relatat : 
„La Craiova, din 1448 de aparta
mente planificate în acest an, pînă 
acum au fost terminate 360, 
la Tg. Jiu 300 din 712, iar în Va
lea Motrului 135 din 641. E adevă
rat că în Craiova s-a întârziat pre
cizarea amplasamentelor, dar nu
mai la două blocuri".

— De ce însă la Tr. Severin, 
unde amplasamentele au fost cu
noscute la timp, iar multe lucrări 
sînt începute din 1964, s-au predat 
doar 100 de apartamente din 788 ?

Răspunsul a fost scurt : ritmul 
de lucru e lent, organizarea muncii 
lasă mult de dorit, graficele nu sînt 
respectate...

Intr-adevăr, aceasta este situa
ția. Dar ce a făcut sfatul popular 
regional pentru ca lucrările să se 
desfășoare normal, ca planul să fie 
îndeplinit ? Din discuțiile avute pe 
șantiere a reieșit că nici organiza
țiile de partid nu intervin energic 
pentru luarea de măsuri care să a- 
sigure un ritm susținut de lucru.

Victor DELEANU

Răspunsuri în doi peri
Printre regiunile care au de exe

cutat un volum mare de construc
ții de locuințe se numără și regiu
nea Ploiești. Am adresat ingineru
lui NICOLAE DUMITRIU, director 
al trustului, întrebarea : Cum stați 
cu planul de dare în folosință a 
apartamentelor ?

— In 1965 este prevăzut să con
struim 2 816 apartamente. Pînă în 
prezent au fost date în folosință 
1 050. Recunoaștem : sîntem în 
urmă. După unele calcule, vreo 
230 de apartamente nu vor putea 
fi predate pînă la sfîrșitul anului.

— Aceasta înseamnă că activi
tatea șantierelor respective este 
nesatisfăcătoare.

— Da și nu. Urtel e construcții au 
fost întârziate din vina noastră 
Altele, pentru că nu ni s-a în- 
mînat documentația la timp. Este 
cazul celor 80 de apartamente din 
Cîmpina.

Curioasă argumentare ! Deși este 
vorba de o- considerabilă rămînere 
în urmă în îndeplinirea planului 
de dare în folosință, este invocată 
lipsa documentației pentru... 80 de 
apartamente.

Am căutat să aflăm și părerea 
conducerii D.S.A.P.C. — proiectan
tul lucrărilor. Constructorul afir
mă că la Cîmpina două blocuri au 
fost începute cu întîrziere din 

în numele Asociației generale a 
vînătorilor și pescarilor sportivi 
din Republica Socialistă România, 
Tiță Florea, președintele A.G.V.P.S., 
a salutat pe concurenți. Karl 
Kreitschi, președintele Confedera
ției internaționale de pescuit 
sportiv, a rostit cuvîntul inaugu
ral, declarînd deschisă cea de-a 
XH-a ediție a campionatului mon
dial de pescuit staționar.

întrecerile pentru cel mai bun 
pescar sportiv și pentru cea mai 
bună echipă vor avea loc dumi
nică, pe Dunăre, într-un loc spe
cial amenajat, în dreptul noului 
cartier Țiglina.

Sîmbătă seara, Comitetul execu
tiv al Sfatului popular al orașului 
Galați a oferit un cocteil în cin
stea participanților la campionatul 
mondial de pescuit staționar.

(Agerpres)

Fotbal

Dinamo Pitești - 
Dinamo București 2-1

PITEȘTI (prin telefon de la trimi
sul nostru). — Sîmbătă după-amia
ză, spectatorii piteșteni au avut, în 
sfîrșit, satisfacția primei victorii a 
echipei lor în actualul campionat : 
2—1 în meciul cu Dinamo București.

Scorul a fost deschis de Dobrin, 
în primul minut, printr-un șut de la 
distanță. Avînd vîntul în avantaj, 
piteștenii presează poarta oaspeți
lor și în minutul 33 înscriu din nov 
prin C. Ionescu. După pauză, Di
namo București forțează alura, dar 
apărarea localnicilor este mereu 
pe fază, se apără cu calm. Ea a 
fost depășită o singură dată (mi
nutul 67), cînd Nunweiller III a în
scris printr-o lovitură de cap. In 
continuare bucureștenii acționează 
nervos, recurgînd uneori la durități 
în care se remarcă Nunweiller IV, 
Ivan, Popa și Frățilă.

De peste hotare
BASCHET. — Cel de-al treilea cam

pionat al armatelor prietene s-a înche
iat la Sofia cu victoria echipei 
U.R.S.S., care a învins în finală cu 
82—63 selecționata Bulgariei. Pentru 
locul trei, echipa R. P. Chineze a în
trecut cu 77—62 formația R. D. Ger
mane.

ȘAH. — După 6 runde, în turneul 
internațional de la Erevan conduc 
Korcinoi și Stein cu cîte 4,5 puncte 
fiecare, urmați de Petrosian — 4
puncte, Nei și Lieberson — 3,5
puncte.

cauza documentației. Așa stau lu
crurile ?

— Da și nu — a răspuns arhi
tectul ION TABACU, director ad
junct al D.S.A.P.C. Proiectul și do
cumentația respectivă le-am predat 
cu o lună mai devreme. Întârzierea 
s-a produs la avizare. Să fie înalte 
sau scunde ? — iată în ce a con
stat discuția.

— Cum s-a încheiat disputa ?
— In cele din urmă proiectul 

nostru a fost avizat fără modifi
cări, dar... blocurile nu vor mai 
fi date în folosință anul acesta".

La Cîmpina am avut o discuție cu 
tov. GHEORGHE ILIOIU, vicepre
ședinte al sfatului popular orășe
nesc : „După părerea mea, aceasta 
e cauza înfîrzierii lucrărilor : nu avem 
deocamdată o schiță de sistematizare 
a orașului. Constructorul a fost la 
timp în posesia documentației. 
Dar pînă s-a găsit locul de am
plasare, pînă s-au obținut formele 
necesare, a trecut timp. S-a ajuns 
la jumătatea lunii august fără ca 
blocurile să fie începute. Ce se 
desprinde de aici 2 Că, în cazul 
relatat, întârzierile se datoresc be
neficiarului. El s-a zbătut cel mai 
puțin pentru crearea condițiilor de 
începere a lucrărilor, deși era cel 
mai interesat“..

Constantin CAPRARU

Drumul lung al avizării
La trustul de construcții din 

Constanța ni s-a prezentat graficul 
de eșalonare a 1 394 de aparta
mente planificate pe acest an. El 
se îndeplinește. Dar cum este în
tocmit acest grafic ? In primul 
trimestru s-au prevăzut a se preda 
10 apartamente, în al doilea — 
418, în al treilea — 328, iar în al 
patrulea 638 apartamente. Am în
trebat : de ce termenul de dare în 
folosință a majorității locuințelor
— aproape 1 000 de apartamente
— a fost împins în ultimele luni 
ale anului și nu s-a făcut o eșa
lonare ritmică ?

— Anumite explicații există, 
ne-a răspuns inginerul șef al trus
tului, EMIL HULUBEI. Parcă 
ne-am obișnuit ca în fiecare an să 
nu începem la timp lucrările. Jus
tificări există — și mai ales se 
caută de fiecare dată. Pentru car
tierul Tomis III am primit pro
iectele la 3 iunie. La tipul 
de blocuri pe care le construim în 
acest ansamblu, normativele pre
văd o durată de 7—8 luni. Deci, 
de la început sîntem puși în si
tuația de a nu termina, blocurile la 
datele stabilite. Am ferma convin
gere că proiectanții trebuie să depu
nă eforturi mai susținute, să dea șan
tierelor posibilitatea de a lucra ritmic. 
Despre această problemă se tot
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Reînfîlnesc Nowa Huța, pe al că
rei portal stă gravat cu litere de 
oțel numele lui Lenin. De n-ar fi 
coșurile înalte profilate în zare, clă
dirile din față cu treptele impozan
te, încadrate de spații largi pietruite 
cu dale, le-ai crede mai degrabă 
fațadele unui palat decît ale unui 
modern combinat siderurgic.

Coșurile înalte, așezate în linie, 
cocseria cu cele 10 baterii, halele 
mari ale laminoarelor, oțelăria elec
trică și alte numeroase obiective 
desfășurate în total pe aproximativ 
1 000 de hectare compun complexa 
imagine a „cetății de foc”, ușor es
tompată de fumul subțire ce plu
tește permanent deasupra așezărilor.

Cîteva cifre ne vorbesc despre 
însemnătatea economică a acestui 
obiectiv industrial. Producția de ofel 
a ajuns azi la 2,5 milioane tone a- 
nual, adică mai mult de două ori 
cît era producția Poloniei în anul 
1938. Combinatul Lenin a dat anul 
trecut fontă — 39 la sută, oțel — 30 
la sută, laminate — 31 la sută din 
producția siderurgică a întregii 
țări. în bătălia pentru oțel sînt an
gajați 22 000 de siderurgișfi, iar alfi 
13 000 de constructori lucrează la 
dezvoltarea și lărgirea combinatu
lui.

Anul acesta s-au împlinit 10 ani 
de cînd a intrat în funcțiune pri
mul cuptor Marfin. Și-acum un ait 
eveniment important : au început 
lucrările la construcția celui de-al 
cincilea furnal, care urmează să fie 
gafa anul viitor. El va avea o ca
pacitate de 2 000 metri cubi, depă
șind cu 300 metri cubi cel mai mare 
furnal existent pînă azi în siderur
gia poloneză. Anual va da un mi
lion fone fontă, adică două treimi 
din întreaga cantitate de fontă pro
dusă de întreaga țară.

Inginerul Jan Nowakowski, care 
ne conduce la șantierul noului fur
nal, ne informează că în realizarea 
proiectului lucrării este cristalizată 
munca a 150 de proiecfanți. Important 
este fapful — adaugă interlocuto
rul nostru — că afîf la construcție, 
cît și la elaborarea procesului teh
nologic s-a ținut seama de necesi
tatea realizării unui maximum de e- 
conomii. între altele, furnalul va 
consuma cantități mai mici de cocs, 
iar încălzirea se va face cu gaze na
turale și oxigen. Fiecare tonă de 
fontă va fi cu 3—4 la sută mai ief
tină decît cea produsă la alte fur
nale.

...O zi de muncă obișnuită. Ma
carale, autocamioane, basculante 
transportă fone de materiale de 
construcții. în adînc și pe palier 
forfotesc hidrologi, ingineri construc
tori, energeticieni care veghează ca 
aburul, apa și energia electrică să 
nu-i lipsească șantierului.

Părăsind lumea furnalelor și lami
noarelor, poposești în peisajul cita
din, odihnitor, al orașului Nowa
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La combinatul de la Nowa Huța

discută, dar măsuri hotărîte încă 
nu s-au luat.

Fiind vorba de proiectare, am 
mers la D.S.A.P.C. Constanța. Am 
făcut cunoscute inginerului CON
STANTIN POPOVICI, directorul 
tehnic al acestei instituții, părerile 
constructorului.

— Are dreptate, ne-a răspuns. 
Avem o contribuție însemnată 
la întârzierea lucrărilor. Dar 
trebuie rezolvată mai întâi o 
altă problemă : anume, respecta
rea timpului legal pentru avizare. 
Oricite argumente s-ar aduce, nu 
socotesc normal ca numai o treime 
din timp ,să fie afectat proiectării 
și două treimi avizării. Pentru 
cartierul Tomis III proiectul de 
ansamblu a fost elaborat în 11 

Din constatările făcute cu prilejul raidului-anchetă reiese 
că în îndeplinirea planului de dare în folosință a locuințelor 
pe 1965 în unele regiuni există rămîneri în urmă. Sfa
turile populare și organele locale de partid trebuie să ia mă
suri eficiente, pe fiecare șantier, pentru urgentarea ritmului de 
execuție a lucrărilor, să considere realizarea integrală a pla
nului de construcții de locuințe pe acest an o sarcină impor
tantă. Organizațiile de partid de pe șantiere au datoria de a 
interveni operativ pentru îmbunătățirea organizării muncii, de 
a exercita un control exigent asupra respectării graficelor 
și a calității lucrărilor.

Așa cum s-a constatat, nerespectarea termenelor de dare 
în iolosință a apartamentelor planificate pe acest an se 
datorește pregătirii și începerii cu întîrziere a lucrărilor. 
Pentru lichidarea unor asemenea deficiențe este necesar ca 
beneficiarii, proiectanții șl constructorii să la de pe acum 
toate măsurile menite să asigure un larg front de lucru pen
tru anul viitor. Constructorii de pe șantierele de locuințe 
au condiții pentru a termina și da în folosință locuințele pla
nificate pe acest an. Spre aceasta trebuie să-și îndrepte 
atenția sfaturile populare și colectivele tuturor șantierelor,

Huța. Orașul are 16 ani. Mai bă- 
trîn cu un an decît combinatul.

— Ce a fost aici acum un dece
niu și jumătate ?

— Un sat, Moghila, alte cîteva 
cătune și... cîmpie.

Din piața semicirculară pornesc 
ca niște raze cinci artere princi
pale, de-a lungul cărora sînt ali
niate blocuri moderne, viu colo
rate. în zilele însorite, de aci vi
zitatorul zărește panorama colțu
roasă a munților Tatra. Cea mai 
populată arteră este aleea Krakow- 
ska. Un adevărat „corso" al orașu
lui. Nowa Huța — cel mai tînăr oraș 
al Poloniei — abundă în flori și 
verdeață. Una din artere poartă 
numele de aleea Rozelor, unde se 
desfată cele 24 000 de fufe do 
trandafiri de toate culorile, care în
floresc pînă toamna tîrziu. Aproape 
jumătate din suprafaja orașului este 
acoperită cu spații verzi — gră
dini, scuaruri, peluze. După o zi de 
muncă, oamenii Nowei Hute veniți 
de la gura încinsă a cuptoarelor 
respiră aci parfumul trandafirilor, 
se odihnesc la umbra teilor și a 
castanilor.

Vizităm unul din cartiere. Intrăm 
în apartamentul lăcătușului mecanic 
Jurek Wlosza. Apartamentul este 
primitor, infim. Pe unul din pereți se 
află o reproducere după un tablou 
de Van Gogh.

— în 1952, cînd am venit la Hula, 
aveam 17 ani, ne spunea gazda. Nu 
terminasem încă studiile de bază. 
Am intrat la întreprinderea „Mosto- 
sfal”, ca ajutor lăcătuș. După trei 
ani am absolvit cursul de desen teh
nic, apoi un curs de sudor și mai 
tîrziu cursul de calfă. Și-acum... tov. 
Jurek întinde mîna spre o etajeră. 
Desface un sul de hîrtie. E diploma 
de maistru pe care a dobîndit-o a- 
nul trecut.

— Aceasta e ultima etapă în ca
lificarea dv. ? — îl întreb. Aflu că 
maistrul Jurek Wlosza este audient 
la cursurile fără frecvență ale Insti
tutului tehnic pentru construcții de 
mașini. Aci fiecare al treilea lucră
tor este audient al uniÿ curs profe
sional sau student. La Nowa Huța 
funcționează o filială a Academiei 
de mine și siderurgie din Craco
via. Studenții ei sînt muncitori ți 
tehnicieni.

Nowa Huța este cel mai tînăr o- 
raș, cu oameni de asemenea tineri. 
Peste 40 000 locuitori din cei 124 000 
sînt născuți la Nowa Huța. Numărul 
școlilor elementare, al grădinițelor, 
școlilor profesionale, împreună se 
ridică la 70. De asemenea, la Nowa 
Huța sînt două licee, institute tehni
ce, un teatru, cinematografe, clu
buri, case de cultură.

Combinatul și orașul constituie un 
fot organic, de nedespărțit. Se dez
voltă și înfloresc împreună.

Gh. GHEORGHIȚA

*

zile, iar cel de execuție — partea 
cea mai grea — în 47 de zile. Avi
zarea de către C.S.C.A.S. a durat 
însă 109 zile. Este absolut firesc 
ca cei ce avizează să fie exi- 
genți — doar este vorba de 
cheltuirea cu maximă eficiență 
a unor fonduri, criteriu care 
călăuzește și activitatea proiec- 
tanților. Dar aceasta nu justi
fică inoperativitatea în munca de 
avizare. Subaprecierea acestei răs
punderi, la care se adaugă defi
ciențele din activitatea proiectan- 
ților șl șantierelor, constituie, după 
părerea mea, izvorul eșalonării ne
raționale a dării în folosință a lo
cuințelor.

Mihai VASILE



ATENA

Guvernul Stephanopoulos 
a obținut învestitura
■ PARLAMENTUL

A INTRAT 
ÎN VACANȚĂ

ÀTENA 25 (Agerpres). — După 
vii dezbateri pe marginea cererii 
de învestitură a noului guvern 
condus de Stephanopoulos, Parla
mentul grec și-a terminat lucră
rile în noaptea de vineri spre sîm- 
bătă. Guvernul condus de Stepha
nopoulos a obținut învestitura cu 
152 voturi pentru și 148 contra. 
Pentru guvern au votat cei 99 de 
deputați ai partidului de dreapta 
E.R.E., cei opt deputați ai parti
dului progresist, precum și cei 45 
de disidenți din Uniunea de cen
tru. împotriva guvernului au vo
tat 126 de deputati ai Uniunii de 
centru rămași fideli lui Papandreu, 
precum și cei 22 de deputati ai 
partidului E.D.A.

Ședința de noapte a parlamen
tului, subliniază agenția France 
Presse, a fost furtunoasă. S-au pro
dus incidente între deputății fi
deli lui Papandreu și disidenții din 
Uniunea de centru

După vot, primul ministru 
Stephanopoulos a făcut o declara-

i

Anglia a suspendat împuternicirile 
guvernului din protectoratul Aden 
• Critici la adresa înaltului comisar britanic

ADEN 25 (Agerpres). — Agen
ția Reuter relatează că guvernul 
britanic a hotărît să suspende îm
puternicirile guvernului și Consi
liului legislativ din protectoratul 
Aden, urmînd ca înaltul comisar 
englez să preia conducerea exclu
sivă a acestui teritoriu. în comu
nicatul oficial se arată că guver
nul britanic a luat această măsură 
„în urma tulburărilor crescînde din 
Aden“.

Recent, Organizația pentru eli
berarea sudului ocupat (OLOS), din 
care face parte și primul ministru 
Mackawee al Adenului, a dat pu
blicității o declarație în care-1 a- 
cuză pe Richard Turnbull, înaltul 
comisar britanic, de „crime împo
triva poporului din Arabia de sud“, 
arătînd că în ultimul timp au fost 
lichidate toate drepturile și liber
tățile populației. Cauza tulburări
lor constă de fapt în insistențele 
Marii Britanii ca acordarea inde
pendenței acestor teritorii să nu 
ducă la scăderea influenței sale în 
Orientul arab și mai ales ca bazele 
militare din Aden să fie menținu
te și după acordarea independen
ței. Riposta categorică a liderilor 
politici din Federația Arabiei de 
sud la aceste planuri și insisten
tele lor ca Marea Britanie să res
pecte rezoluțiile O.N.U. în legă
tură cu acest teritoriu au determi- 

KÖLN

ție în care a afirmat că obiecti
vul imediat al guvernului său este 
„restabilirea calmului în țară, 
după care guvernul se va consa
cra, cu toată urgența, gravelor pro
bleme economice și sociale“. Fl a 
dat asigurări că „libertățile indi
viduale vor fi respectate conform 
prevederilor legale“. în încheiere, 
primul ministru a anunțat că va 
proceda, în cursul săptămînii vi
itoare, la completarea guvernului 
său.

Comentînd votul de vineri noap
tea, liderul Uniunii de centru, Pa
pandreu, a declarat că obținerea 
învestiturii de către guvernul lui 
Stephanopoulos a fost posibilă nu
mai după ce opt din cei 45 de di- 
sidenți ai Uniunii ie centru au 
fost atrași oferindu-Ii-se portofo
lii ministeriale. El și-a exprimat 
părerea că existența acestui gu
vern nu va fi de prea lungă du
rată. ★

ATENA 25 (Agerpres). — După 
votul de învestitură Parlamentul 
grec a intrat în vacanță pînă la 15 
noiembrie. Regele Constantin a 
semnat sîmbătă un decret în acest 
sens.

nat guvernul britanic să ia o serie 
de măsuri, printre care instituirea 
stării excepționale. Observatorii de 
presă apreciază că ultima hotărîre 
a Marii Britanii nu va duce la re
zolvarea conflictului și la „resta
bilirea ordinii“, ci, dimpotrivă, va 
înteți și mai mult lupta populației 
pentru obținerea independenței în 
condiții echitabile.

Sîmbătă, un autocamion încărcat 
cu materiale explozive a sărit în 
aer în portul Aden, relatează a- 
genția Reuter.

Anglia : In timpul unei demonstrații pentru pace și împotriva războiului 
din Vietnam, care a avut loc recent la Brighton

O NOUĂ AMÎNARE
• Brazilia cere schimbarea datei conferinței O.S.A.

BRASILIA 25 (Agerpres). — 
Brazilia s-a pronunțat pentru o 
nouă amînare a Conferinței extra
ordinare a O. S. A., stabilită 
pentru data, de 17 noiembrie a.c. 
Această amînare ar fi a treia 
după cele din 20 mai și 4 august 
1965. Se știe că două probleme im
portante dezbină și amenință a- 
ceastă organizație : problema creă
rii unei forțe militare interameri- 
cane propuse și susținute de 
S.U.A. și problema revizuirii Car
tei O.S.A. susținută de mai multe 
țări latino-americane în frunte cu 
Chile. Motivul principal al amî- 
nării pare a fi cererea S.U.A. ca

FRANȚA

Azi alegeri parțiale 
pentru senat

PARIS 25. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Duminică au loc în Franța a- 
legeri parțiale pentru Senat. Po
trivit prevederilor Constituției vor 
fi aleși 91 de senatori al căror 
mandat a expirat. Senatul a fost 
ales ultima dată în 1959. Constitu
ția prevede că la fiecare trei ani 
expiră mandatul unei treimi din 
numărul senatorilor, organizîn- 
du-se alegeri pentru completarea 
locurilor devenite vacante. Prima 
alegere de acest fel a avut loc în 
1962, cînd în departamentele din 
Seria A (primele 30 de departa
mente din Franța, luate în ordinea 
alfabetică, de la A la I) au fost 
alegeri senatoriale. Duminică 26 
septembrie au loc alegeri în seria 
B (30 departamente, cu numele în- 
cepînd cu literele J pînă la P).

Alegerile senatoriale sînt alegeri 
de al doilea grad, în sensul că 
corpul electoral este compus nu
mai din deputați, consilieri gene
rali și delegați ai consiliilor muni
cipale din departamentele intere
sate. Membrii acestui colegiu elec
toral restrîns — în total 38 000 de 
alegători denumiți „marii electori“ 
— vor avea de ales 91 de senatori 
din 324 de car lăți.

Apartenența politică a senatori
lor ale căror mandate au ex
pirat este următoarea : 2 comu
niști, 14 socialiști S.F.I.O., 12 radi
cali, 10 M.R.P., 14 U.N.R., 38 inde
pendenți și țărani și 1 fără de 
partid.

Organizația Statelor Americane să 
creeze o „forță armată interame- 
ricană permanentă“. Poziția celor 
19 state ale O.S.A. în această ches
tiune nu este încă definită. Cum 
O.S.A. și-a încălcat propriul ei 
statut prin intervenția americană 
în Republica Dominicană (artico
lul 15 al Cartei O.S.A. : „Nici un 
stat sau grup de state nu are 
dreptul să intervină direct sau in
direct, din indiferent ce motive, în 
afacerile interne ale oricărui alt 
stat“), țările latino-americane sînt 
de părere că cea mai urgentă pro
blemă ar fi modificarea Cartei 
O.S.A. „Amînarea conferinței 
O.S.A., a declarat ambasadorul 
brazilian la Washington, ar face 
posibilă o studiere mai amănun
țită a Cartei O.S.A. în vederea 
schimbării ei. Ar fi ideal dacă a- 
ceastă conferință s-ar ține la Rio 
de Janeiro în martie viitor“. Potri
vit agenției Prensa Latina, revi
zuirea Cartei O.S.A. rămâne o pro
blemă de prim ordin în cadrul 
viitoarei conferințe, indiferent de 
data și locul unde va avea loc a- 
ceastă Conferință extraordinară a 
Organizației Statelor Americane.

° w. u. Introducere la raportul 
secretarului general

NEW YORK 25. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : In ajunul deschiderii 
lucrărilor celei de-a 20-a sesiuni a 
Adunării Generale, la O.N.U. a 
fost difuzat un document intitu
lat : „Introducere la raportul a- 
nual al secretarului general pri
vind activitatea organizației“.

în acest document U Thant face 
o trecere în revistă a activității

PERSONALITĂȚI 
din s.u.A. Împotriva 
RĂZBOIULUI DIN VIETNAM

NEW YORK 25 (Agerpres). 
Trei, mii de studenți și profe
sori ai Universității din Ann 
Arbore (Statul Michigan) au 
organizat un miting cerînd 
încetarea războiului din Viet
nam. După cum informează 
agențiile de presă, la miting 
au luat cuvîntul dramaturgul 
american Arthur Miller și se
cretarul Sindicatului unit al 
muncitorilor din industria de 
automobile și avioane, Emil 
Mazey. Arthur Miller a decla
rat că „orice guvern care se 
pronunță pentru tratative, așa 
cum face președintele John
son, trebuie să înceteze în pri
mul rînd bombardamentele". 
In cuvîntul său, Emil Mazey a 
criticat ctl', asprime politica 
guvernului, S.U.A. în Vietnam. 
„Poporul american — a sub
liniat el — nu trebuie mințit 
că trupele americane se găsesc 
în Vietnam pentru a apăra de
mocrația în această țară“.

încheierea Conferinței 
Partidului liberal 
din Anglia

SCARBOROUGH 25 (Agerpres). 
Sîmbătă s-a încheiat la Scar
borough Conferința anuală a Parti
dului liberal din Anglia. Această 
conferință a stîrnit un interes deo
sebit datorită rolului pe care cei 
zece deputați liberali din Camera 
Comunelor ar putea să-i joace în 
viața politică în actualele condiții. 
Se știe că majoritatea de care 
dispune guvernul laburist în parla
ment este extrem de șubredă și 
s-ar putea reduce în viitoarele 
luni la un singur vot. în această 
situație, cele zece voturi liberale 
ar putea să-i ofere primului mi
nistru Wilson posibilitatea de a 
menține în funcție actualul guvern 
și de a evita noi alegeri parla
mentare. în cuvîntarea de închi
dere a conferinței, liderul parti
dului liberal, Jo Grimond, a făcut 
guvernului laburist o ofertă în a- 
cest sens, punînd, desigur, o serie 
de condiții greu de acceptat pen
tru partidul laburist. în speță, li
beralii ar dori ca în schimbul 
sprijinului lor laburiștii să renunțe 
la unele puncte din programul lor 
economic.

O.N.U. în perioada 16 iunie 1964— 
15 iunie 1965, precum și o serie de 
observații privind sarcinile cele mai 
urgente care stau în fața organi
zației. Secretarul general al O.N.U. 
apreciază că în perioada respectivă 
numeroase aspecte ale evoluției si
tuației internaționale au avut în 
mod inevitabil repercusiuni asu
pra activității Națiunilor Unite. 
Printre acestea el citează „esca
ladarea conflictului din Vietnam“, 
care „a aruncat o umbră asupra 
aproape oricărui domeniu al co
operării internaționale“. De ase
menea, el declară că este impe
rios necesar ca Națiunile Unite să 
devină cît mai curînd posibil o 
organizație universală în ce pri
vește configurația ei. în acest scop, 
el propune ca statelor încă nemem
bre să li se permită — și să fie 
încurajate în acest sens — să tri
mită observatori la sediul general 
al Națiunilor Unite.

U Thant constată apariția unui 
fenomen nou, și anume tendința 
de a găsi o soluție diferitelor pro
bleme prin luarea în considerare 
a intereselor și pozițiilor tuturor 
statelor, mai curînd decît pe baza 
unei majorități a voturilor. Meca
nismul de conciliere, remarcă el, 
va da, fără îndoială, o nouă di
mensiune cooperării internaționale 
în cadrul O.N.U.

în ce privește eforturile O.N.U. 
legate de problema lichidării de
finitive a colonialismului, U 
Thant atrage atenția asupra lip
sei oricăror progrese în rezolva
rea situației în Rhodesia de sud, 
în coloniile portugheze din Africa 
și a situației din Republica Sud- 
Africană, datorită pozițiilor adop
tate de guvernul portughez și de 
guvernele rasiste conduse de Ian 
Smith și Verwoerd.

în încheiere, secretarul general 
al O.N.U. cere tuturor statelor 
membre să depună eforturi pen
tru consolidarea și sporirea efi
cienței acestei organizații.

■țț

Poporul yemenit sărbătorește 
astăzi trei ani de la proclamarea 
Republicii Arabe Yemen. La 26 
septembrie 1962, un grup de ofi
țeri patrioți au răsturnat monar
hia feudală, punînd bazele celei 
mai tinere republici din Peninsula 
Arabică.

COMUNICAT COMUN

SOVIETO BIRMAN
MOSCOVA 25 (Agerpres). In co

municatul dat publicității în legă
tură cu vizita în U.R.S.S. a gene
ralului Ne Win, președintele 
Consiliului de Miniștri și ministrul 
apărării al Uniunii Birmane, se 
subliniază că relațiile birmano- 
sovietice se dezvoltă cu succes pe 
baza principiilor coexistenței paș
nice. U.R.S.S. și Uniunea Birmană 
militează pentru aplicarea princi
piilor coexistentei pașnice în re
lațiile dintre state cu sisteme 
sociale diferite. Ele condamnă co
lonialismul în toate formele și 
manifestările sale, susțin pe deplin 
popoarele țărilor care luptă împo
triva imperialismului și colonia
lismului, pentru eliberarea națio
nală.

Făcînd un schimb de păreri în 
legătură cu evoluția periculoasă 
a evenimentelor din Vietnam, păr
țile au căzut de acord că regle
mentarea problemei vietnameze 
trebuie să se întemeieze pe prin
cipiile independenței, suveranității 
și integrității teritoriale a Vietna
mului, fără amestec și presiuni 
din afară. Acordurile de la Geneva 
din 1954 pentru Indochina trebuie 
să constituie baza pentru norma
lizarea situației din Vietnam.

Părțile au relevat dezvoltarea 
cu succes a colaborării economice 
și culturale dintre cele două țări 
și au discutat problemele dezvol
tării ei pe mai departe. L. Brej
nev, A. Kosîghin și A. Mikoian au 
acceptat invitația de a vizita 
Uniunea Birmană.

Cu prilejul aniversării de astăzi, 
poporul român urează poporului 
yemenit succes în lupta sa pentru 
consolidarea independenței, pen
tru pace și prosperitate.

în fotografie : Vedere din Sanaa, 
capitala Yemenului.

SCURTE ȘTIRI
SANAA. 21 de salve de tun au 

marcat sîmbătă seara in capitala 
Republicii Arabe Yemen, începu
tul festivităților în legătură cu cea 
de-a treia aniversare a înlăturării 
monarhiei din Yemen și instaurării 
regimului republican. Președintele 
Yemenului, Abdullah Al-Sallal, a 
rostit la un miting, care a avut loc 
la Sanaa, o amplă cuvîntare, tre- 
cînd in revistă etapele parcurse de 
poporul yemenit și obiectivele de 
viitor. Festivitățile vor dura șase 
zile.

Minerii au reluat lucrul, 
dar armata rămîne 

pe poziții

LA PAZ. Un comunicat oficial 
al guvernului juntei militare din 
Bolivia, condusă de generalii Rene 
Barientos și Ovando Candia, a- 
nunță că în regiunea minieră Ca- 
tavi-Llallagua-Siglo Veinte, după 
cinci zile de încordare și incidente 
repetate dintre muncitori și trupele 
militare, „a fost restabilită ordi
nea". Minele au fost redeschise, 
iar cei peste 5 000 de mineri și-au 
reluat lucrul. în regiunea minieră 
continuă însă să rămînă forțele 
armate guvernamentale și unități 
puternice ale poliției.

SANTO DOMINGO. — Fostul pre- 
ședințe al Republicii Dominicane, 
Juan Bosch, s-a înapoiat la Santo Do
mingo după un exil de doi ani în 
Porto Rico. Fără să dea amănunte în 
legătură cu viitoarea sa activitate 
politică Juan Bosch a declarat doar 
ziariștilor că se înapoiază în țară la 
chemarea Partidului revoluționar do
minican. Garcia Godoy, președintele 
guvernului provizoriu dominican, a 
declarat că Bosch se va bucura la 
Santo Domingo, ca orice cetățean, 
de toate drepturile recunoscute de 
lege.

DESCHIDEREA
TÎRGULUI
ALIMENTAR

Astăzi s-a deschis fa Köln 
Tîrgul alimentar «Anuga», 
considerat una din cele mai 
mari manifestări de acest gen 
din lume. El ocupă 122 000 de 
metri patrați. Sînt prezente 
firme din 60 de țări. Tîrgul 
a fost inaugurat de președin
tele Republicii Federale Ger
mane, Heinrich Lübke. Prin
tre cele 37 de țări prezen
te cu standuri naționale este 
și Republica Socialistă Româ
nia, care prezintă o gamă va
riată de produse alimentare 
ale întreprinderilor de comerț 
exterior (Prodexport, Fruct- 
export, Agroexport) conserve 
de fructe și legume, produse 
de carne, pescărie, brînzeturi, 
paste făinoase, bomboane, vi
nuri. Cu ocazia inaugurării, 
președintele Lübke, ministrul 
federal pentru cooperarea e- 
conomică, Walter Scheel și alte 
persoane oficiale au vizitat 
standul Republicii Socialiste 
România. Ei s-au interesat de 
exponatele prezentate, oerînd 
amănunte despre realizările 
industriei alimentare din țara 
noastră. Oaspeții au făcut 
aprecieri pozitive asupra cali
tății și modului de prezentare 
a exponatelor. Din primele ore 
standul țării noastre este vi
zitat de un mare număr de 
oameni de afaceri și specia
liști.
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Grevele minerilor 
spanioli

MADRID 25 (Agerpres). — în 
ultimele săptămîni au avut loc în- 
tr-o. serie de mine din Asturia 
(Spania) noi acțiuni ale minerilor 
în sprijinul satisfacerii revendică
rilor privind majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. La mina „Fondon“ minerii 
au declarat grevă de protest îm
potriva concedierii de către admi
nistrație a 13 muncitori bolnavi de 
silicoză. Acțiuni greviste ale mi
nerilor au avut loc, de asemenea, 
la minele „Modesta“, „Padron“, 
„Maria Luisa“, din bazinul carbo
nifer Asturia, precum și în alte 
bazine carbonifere. Minerii luptă 
împotriva intensificării exploatării, 
pentru dreptul la întrunire, liber
tatea cuvîntului și a presei.

Se dezvoltă comerțul 
Japoniei cu țările 
socialiste europene

TOKIO 25 (Agerpres). — Anul 
trecut volumul schimburilor co
merciale ale Japoniei cu țările so
cialiste din Europa s-a cifrat la a- 
proximativ 66 milioane de dolari, 
ceea ce reprezintă o creștere de 70 
la sută la export și 60 la sută la 
import în comparație cu 1963. Nu
mai în prima jumătate a acestui an 
schimburile comerciale ale Japo
niei cu țările socialiste din Europa 
au atins 47,5 milioane dolari.

ÎN ORAȘUL LUI COLUMB

(Urmare din pag. I-a)

Aici, pe malul mării, cu țărmuri
le scăldate de valurile cînd leneșe, 
cînd furtunoase, a văzut lumina 
zilei Cristofor Columb. Aproape de 
piața Dante e o casă năpădită 
de licheni, unde a trăit o dată 
marele genovez, căruia bogătașii 
cetății i-au refuzat banii pen
tru temerara sa călătorie ce avea 
să ducă la descoperirea Americii. 
în fața gării centrale, statuia sa 
de bronz, tardivă recunoștință a 
concetățenilor pentru ilustrul fiu al 
orașului, constituie o atracție pen
tru turiști. Iar pe o coastă de deal, 
artiști grădinari au brodat din flori 
și iarbă caravelele lui Columb, 
care au purtat pe picul catargului 
nu steagul Genovei, ci cel al rega
tului Spaniei.

Genova Superba, republica în
floritoare de acum cîteva veacuri, 
pe care o pizmuiau dogii venețieni, 
de unde au pornit cei o mie de 
garibaldieni spre însorita Sicilie, 
își dezvăluie la tot pasul frumu
sețile. Palatele își păstrează neștir
bită tinerețea. Multe dintre ele 
găzduiesc picturi ale lui Rubens și 
Van Dyck, ale lui Cambiaso și 
Magnasco, iar la palatul Doria 
Tursi de pe via Garibaldi, antica 
via Aurea, se află vioara ale cărei 
strune au vibrat sub arcușul unui 
alt mare fiu al Genovei, Paganini.

Străzile orașului îți oferă în pra
gul înserării atmosfera unei ani
mații vii și totuși contrastante cu 
cea din Milano sau din Napoli. îi 
lipsește acea discuție zgomotoasă 
dintre oameni, acel vacarm speci
fic marilor așezări italiene. Parcă

și circulația mașinilor e alta. Ele 
nu gonesc cu acea viteză amenin
țătoare și nici nu tulbură timpane
le cu sunetul ascuțit al claxoane
lor. De altfel, destul de rar se fo
losește’ claxonul.

De curînd Genova oferă o nouă 
atracție pentru locuitorii săi. Este 
vorba de drumul de oțel sau 
strada suspendată pe piloni. Con
struită pe 210 piloni de oțel la 6 
m deasupra pămîntului, aceasta 
are o lungime de 4 km și jumă
tate. Pentru construcția ei au fost 
folosite 15 mii de tone de oțel și 
53 mii tone de beton. O curiozitate: 
de-a lungul ei se află ochii atenți 
ai radarului care, în clipa cînd o 
mașină depășește viteza de 60 de 
km pe oră, închid automat stopul.

Descendenții orașului vechi de 
4 000 de ani — care a cunoscut 
în unele perioade ale istoriei sale 
cîte 20 de răscoale în 20 de ani, 
cînd masele asuprite s-au ridicat 
la luptă fie împotriva bogătașilor, 
fie împotriva cotropitorilor străini 
— se mîndresc cu bogata lor 
tradiție. Cele mai luminoase pa
gini au fost înscrise de patrioții 
genovezi în anii ocupației hitleris- 
te. Atunci, brigăzile de partizani, 
purrind numele glorios al lui Ga
ribaldi, au luptat cu arma în mînă 
împotriva ocupanților, dînd grele 
jertfe de sînge. în plin centru se 
văd încrustate în marmură numele 
celor care au pierit în încleștarea 
cu dușmanul.

Am stat de vorbă cu un fost 
partizan, Beniamino Grillandini. 
Eram amîndoi pe Monte Moro, la 
picioarele unei cazemate, pe ale 
cărei ziduri și-au întins crengile

rugurile de mure. Jos, la picioarele 
muntelui, orașul. „Iată, de aici au 
bombardat hitleriștii zi și noapte 
Genova, încercînd să scape de 
încercuirea noastră, a partizanilor. 
Patrioții s-au dovedit mai puter
nici. Genova insurecțională a în
vins și generalul Meinhold, co
mandantul armatei naziste, a fost 
nevoit să semneze actul de capi
tulare și să-1 înmîneze muncitorului 
comunist Scappini, comandantul 
brigăzilor garibaldiene de parti
zani*.

Am vizitat portul, la cheiurile că
ruia acostaseră vase comerciale. 
Docherii lucrau din greu. La unul 
dintre cheiuri se strînsese un grup. 
Unul dintre ei vorbea cu glas tare, 
gesticula. Cei din jur, cu mîinile în 
buzunare și cu țigara atîrnînd în 
colțul gurii, ascultau.

— Trebuie să luptăm uniți pen
tru a impune armatorilor condiții 
de muncă omenești, pentru ca tra
gedii ca aceea de pe vasul Ange
lina Lauro, unde șt-au pierdut via
ța tovarăși de-ai noștri, să nu se 
mai repete.

Orașul de pe țărmul Mediteranei 
simte nevoia rezolvării urgente a 
unor probleme cum sînt șomajul, 
care prezintă o tendință de agra
vare în timpul verii, reducerea tim
pului de lucru în mod arbitrar, frî- 
narea dezvoltării îijvățămîntulUi, 
construcțiilor de locuințe.

în zilele cînd am fost la Genova, 
forjele democratice duceau o acti
vitate susținută pentru ca în locul 
vechiului consiliu municipal, care a 
demisionat, să fie alcătuită o nouă 
giuntă bazată pe o majoritate de 
stînga, potrivit voinței populare 
manifestate cu prilejul alegerilor. 
Atunci, partidul comunist a primit 
cel mai mare număr de voturi. 
O ilustrare a popularității de care 
se bucură partidul comunist a o- 
ferit-o și recenta sărbătorire, aci 
la Genova, a ziarului „l'Unită", 
festivitate la care au participat 
zeci de mii de oameni.

In vecinătatea Genovei se află 
cimitirul Staglieno, vestit în întrea
ga lume pentru impresionantele 
monumente funerare, multe dintre 
ele adevărate opere de artă. Și 
aici, în această lume a tăcerii, vezi 
la tot pasul contrastul dintre bo- 
gați și săraci. Căci de sute de ani, 
familiile avute desfășoară o ade
vărată întrecere, poate inexistentă 
nicăieri în altă parte, în a con
strui cele mai extravagante și mai 
luxoase monumente funerare. Un 
loc de veci sub colonadele gigan
tice în formă de U, costă o adevă
rată avere, explicînd astfel ceea 
ce Kipling numea o dată „orgoliul 
mormintelor". Dincolo de statuetele 
de marmură albă de Carrara, se 
află locurile de odihnă ale celor 
sărmani, care, și după trecerea lor 
în lumea tăcerii, stau tot atît de 
înghesuiți ca în timpul vieții, în 
căsuțele de pe chei.

Am colindat seara străzile din 
centru, peste care se revarsă ca 
niște valuri multicolore lumina re
clamelor. La barul Moulin Rouge, 
feciori de bani gata prăpădesc 
într-o singură noapte cît cîștigă un 
docher în două săptămîni de mun
că grea.

în fața marilor localuri staționea
ză limuzine luxoase, de ultimul 
tip. în vitrina unui magazin de bi
juterii, protejată de un grilaj pu
ternic de fier, se lăfăie la vedere 
un colier pe care negustorul nici 
măcar n-a avut pudoarea să nu 
scrie prețul : 800 000 lire.

Dar nu aceasta este adevărata 
Genovă, leagănul lui Columb și al 
lui Doria, al lui Garibaldi și al pa- 
trioților luptători. Orașul îl cunoști 
și-l prețuiești vizitîndu-i minuna
tele opere de artă, admirîndu-i ar
hitectura ingenioasă, strîngînd 
mîna omului simplu. Și cînd ajungi 
să-i cunoști mai bine pe acești oa
meni minunați, la despărțire nu le 
mai spui „A rividerci", ci familiarul 
„ciao*.

Genova, septembrie 1965

OTTAWA. Balanța de plăți ex
terne a Canadei pe primele șase 
luni ale acestui an s-a soldat cu 
un deficit total de 757 milioane 
dolari. Potrivit buletinului Oficiu
lui federal canadian de statistică, 
publicat vineri la Ottawa, aceasta 
se datorează deficitului de 72 mi
lioane dolari al balanței comer
ciale și deficitului de 685 mi
lioane de dolari datorat exportu
rilor invizibile.

PHENIAN. Agenția Centrală Te
legrafică Coreeană anunță că la 24 
septembrie Kim Ir Sen, președin
tele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, a primit delegația 
parlamentară indoneziană condusă 
de Chaerul Saleh, președintele A- 
dunării Populare Consultative Pro
vizorii din Indonezia, ai treilea 
viceprim-ministru al Indoneziei, 
care se află în vizită în R.P.D. Co
reeană.

ISTANBUL. Vineri s-au încheiat 
la Istanbul lucrările celui de-al 
2-lea Congres intbrnațional pri
vind comerțul cu tutun. La con
gres au luat parte 150 de delegați 
din 47 de țări.

ALGER. Un purtător de cuvînt al 
Frontului de Eliberare Națională din 
Mozambic a organizat la Alger o con
ferință de presă în cadrul căreia a 
anunțat că între 3 și 7 octombrie va 
avea loc la Dar-Es-Salaam o reuniu
ne la care vor participa organizațiile 
mișcării de eliberare națională din 
coloniile portugheze — Mozambic, An- 
gola, Guineea Portugheză și Insulele 
Capului Verde. Vor fi examinate pro
bleme privind dezvoltarea luptei ar
mate împotriva dominației colonia
liste portugheze.
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