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UN NOU
CALCULATOR 
ELECTRONIC 
ROMÂNESC

La Direcția regională de sis
tematizare, arhitectură și proiec
tare a construcțiilor — Banat a 
intrat în funcjiune calculatorul 
electronic numeric Mecipt-2- 
D.S.A.P.C.B.

Noul calculator (de tip paralel, 
altanumeric) oferă posibilități de 
rezolvare a unor complexe pro
bleme de calcul matematic și de 
traducere literară. El este com
plet tranzistorizat, cu piese și 
elemente de producție româ
nească. Noua mașină are o vi
teză de 2 300 de instrucțil de 
adunare pe secundă, iar prin 
atașarea unei memorii cu ferite, 
viteza poate crește pînă la 
10 000 insfrucfli de adunare pe 
secundă. Aparatajul de memo
rizare refine mai mult de 4 000 
de adrese, iar pentru introdu
cerea datelor se folosește banda 
perforată în sistem telex. Calcu
latorul permite rezolvarea unor 
probleme de calcul cerute în 
construcfii, în topometrie șl re
zistentă, în stabilirea consumu
rilor optime de materii prime 
în diferite sectoare ale produc
ției, în calcule financiare etc.

(Agerpres)

CE RECLAMĂ
EXTINDEREA IRIGAȚIILOR

Alături de celelalte măsuri agrotehnice, aplicarea judicioasă a iri- 
gafiei constituie unul dintrp principalele mijloace pentru obținerea 
de recolte mari și stabile de la un an la altul. Ținînd seama de în
semnătatea economică deosebită pe care o are reducerea efectelor 
secetei, statul nostru a orientat eforturile unităților agricole socialiste 
spre extinderea irigației, acordîndu-le sprijin crescînd pentru procu
rarea de utilaje și materiale, asistentă tehnică la amenajarea și ex
ploatarea terenurilor irigate. Pentru recuperarea cheltuielilor materiale 
și de muncă efectuate este necesar ca toate suprafețele amenajate să 
fie irigate în mod efectiv, cu respectarea tuturor cerințelor diferitelor 
cuifuri, astfel ca să se realizeze producții superioare încă din acest an. 
In legătură cu aceasta, un redactor al ziarului nostru s-a adresat tov.
prof. NICOLAE HULPOI, de la 
care a relafat t

Apa este unul din cei mai im
portanți factori de vegetație. Cer
cetările din ultimii 10 ani, arată 
că apa este tot așa de necesară ca 
îngrășămintele, lucrarea pămîntu- 
lui, soiul și tehnica semănatului, 
lucrările de întreținere etc. îm
preună cu carbonul din aer, apa 
participă la formarea a peste 90 
la sută din substanța vegetală. In 
condițiile tării noaslre. Irigațiile aduc 
sporuri mari de recoltă în toate re
giunile. Aportul irigației este mai 
mare în zonele de cîmpie, care în
sumează cea mai mare parte din 
suprafața arabilă a țării și cu
prind solurile cele mai valoroase. 
Obținerea de producții mari și 
constante pe solurile de stepă și 
silvostepă este posibilă numai cu 
ajutorul completării nevoii de apă.

A utodepășire |
„N-avem. Nu pu

tem". Cuvintele ajun
seseră slogan. Se pu
tea sau nu depăși pla
fonul de 860 de auto
camioane, cîte pără
seau anual incinta În
treprinderii de repa
rații auto din Timi
șoara ? Atîta era ca
pacitatea proiectată. 
„Mai mult ? Cu o sin
gură condiție: dacă 
se mai fac investiții". 
La adăpostul acestei 
rezerve — subiect de 
controversă între mi
nister și conducerea 
întreprinderii — viața 
își urma cursul lin, 
netulburat, in vechi 
tipare.

Pînă în 1963, cînd 
planul a crescut con
siderabil. Spre sfîrși
tul acelui an, director 
nou: fostul inginer- 
șef al întreprinderii, 
loan Bogdănescu. Ai 
fi tentat să crezi că 
s-a produs un „deus 
ex machina", soluție 
miraculoasă. Dar noul 
director n-o avea. Tre

buia găsită. In lipsa 
alteia a urmat calea 
bătătorită, a cererilor 
la minister: „Rezol- 
vați-ne problema me
canizării, înzestrați-ne 
cu utilaje". La toate 
solicitările, răspunsul 
venea clar: „Rezol- 
vați-le singuri. Vă stă 
în puteri".

— Soluția nu putea fi 
dată de un singur om 
— precizează maistrul 
Petre Corbuleanu. Era 
o continuă fierbere în 
organizația noastră de 
partid. Și-o spun, ca 
secretar : aici, în dez
baterile noastre, tova
rășul director a înțe
les că nu se poate 
înainta decît pieptiș, 
și nu de unul singur.

De investiții era, în- 
tr-adevăr, nevoie ; dar 
de un fel aparte. In 
primul rînd, o investi
ție de curaj. Ca orga
nizare a producției, 
întreprinderea aducea 
mai degrabă a garaj. 
Se lucra meșteșugă
rește. Muncitori de

Primul vaporaș pe lacul de acumulare al hidrocentralei „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
de pe Argeș Foto : Gh. vtntiiă

Institutul de cereale și plante tehnice,

Deși nu avem o experiență în
delungată în tehnica culturilor iri
gate, cercetările întreprinse și 
practica unităților fruntașe ne 
permit să tragem unele concluzii 
cu privire la modul în care tre
buie efectuată irigarea, agroteh
nica diferitelor culturi, cînd și cu 
ce cantitate de apă trebuie făcute 
udările etc.

Cu privire la eficiența economi
că a irigațiilor la diferite plante 
cultivate, rezultatele experimenta
le ne-au condus la serierea aces
tora, în cadrul fiecărei unități 
agricole. In afară de orez șl legume, 
irigarea este deosebit de eficientă și 
la plantele de nutreț anuale șl pe
rene, șl îndeosebi la lucernă, precum 
șl la culturile de cîmp : porumbul, 
sfecla de zahăr, sola, floarea-soarelui

înaltă clasă, în loc I 
de a se concentra asu- g 
pra unor faze preten- I 
țioase, își iroseau un I 
timp prețios cu trans- ■ 
porturi prin secții, cu I 
procurări de piese, i 
Curajul consta în a g 
transforma, în plin | 
mers, sistemul de lu- I 
cru mic-meșteșugă- _ 
resc într-o producție i 
continuă, rațională, de I 
uzină. >

Și-au luat asupra K 
lor această răspundere ■ 
comuniștii (40 erau ei g 
în acel „moment cri- | 
tic", astăzi numărul B 
lor ajungînd la 90). g 
Membrii biroului or- | 
ganizației de bază au H 
trecut să lucreze în ■ 
locuri dintre cele mai 9 
grele. Pe baza unui ■ 
plan al biroului orga- n 
nizației de partid s-au ■ 
alcătuit colective din ■ 
oamenii cei mai com
petent, cărora li s-a

Victor VÎNTU

(Continuare 
în pag. a V-a) 

etc. Este în interesul fiecărei uni
tăți agricole să irige suprafețe cît 
mai mari de plante de nutreț și 
pentru producția-marfă. Numai 
prin irigarea plantelor de nutreț 
în cea mai mare parte din țara 
noastră vom reuși să asigurăm și 
în anii cu condiții climatice nefa
vorabile furaje de calitate și în 
cantități îndestulătoare.

Succesiunea culturilor trebuie 
astfel întocmită ca solul să fie a- 
coperit cît mai mult timp de plan
tele cultivate atît pentru obține
rea de recolte mari la diferite 
culturi, cît și ca unul din mij
loacele de prevenire a salinizării 
secundare. Subliniem că în ceea 
ce privește îngrijirea culturilor, 
în condiții de irigare, aceasta este 
o treabă pretențioasă. Lupta cui 
buruienile trebuie dusă în mod 
preventiv, înainte ca terenul să se 
îmburuieneze.

Completarea deficitului de apă 
prin irigație trebuie să se facă în 
raport cu specificul regiunii, cerin
țele culturii șl mersul timpului, 
în cursul vegetației este necesar 
ca lucerna să se ude după fiecare 
coasă cu cîte 800—1 000 m c apă 
la ha. Cerealele de toamnă se udă 
o dată sau de două ori în cursul 
vegetației, după mersul vremii, la 
sfîrșitul înfrățitului și către sfîr
șitul împăierii, cu norme modera
te de 500—600 m c apă la ha. 
Sfecla de zahăr se udă după ne
voie în perioada creșterii frunze
lor și cea a îngroșării rădăcinilor 
(lunile iunie, iulie și august) la in
tervale de 12—15 zile cu norme 
de 700—900 m c apă la ha. Pen
tru floarea-soarelui sînt suficien
te 2—3 udări (la formarea capi- 
tulului, înflorirea și formarea bo
bului). Mare consumatoare de apă 
este soia pentru boabe, ea necesi- 
tînd 5—7 udări a cîte 700—900 
mc/ha în perioada dintre forma
rea mugurilor florali și coacerea 
în lapte.

Porumbul pentru boabe are ne
voie de multă apă între faza cu 
10—12 frunze, cînd are înălțimea 
în jur de un metru, și pînă la 
coacerea în lapte. în acest inter
val este bine să se aplice udări 
cu cîte 700—900 m c apă la ha la 
fiecare două săptămîni. Experien
ța ne arată că aplicarea a 3 udări 
la înspicat după fructificare și la 
formarea bobului către coacerea 
în lapte asigură recolte satisfăcă
toare în anii normali.

Culturile în miriște găsesc so
lul secătuit în rezerva de apă. De 
aceea reușita acestora este strîns 
legată de asigurarea aprovizionă
rii cu apă în tot cursul vegeta
ției. Udatul acestor culturi ur
mează imediat după semănat și se 
continuă la fiecare două săptă
mîni cu norme de cîte 600—800 
m c apă la ha, pînă la coacerea 
în lapte.

O mare însemnătate are apli
carea diferențiată a regulilor pri
vind irigarea, în funcție de con
dițiile concrete, locale. Iată cîteva

(Continuare tn pag. * m-a)

VIZITA TOVARĂȘULUS CIU EN-LAI
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de
SImbătă dimineața au continuat, 

la sediul C.C. al P.C.R., convorbi
rile oficiale între delegațiile de 
partid și guvernamentale română și 
chineză.

Din delegația română fac parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Paul Niculescu-Mizil, membru al

La Institutul
de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice-Fundulea
Numeroși bucureșteni și locui

tori ai comunelor Pantelimon, 
Brănești, Islaz, Fundulea, din a- 
propierea Capitalei, au avut prile
jul să salute cu căldură pe tova
rășul Ciu En-lai, care, împreună cu 
tovarășul Emil Bodnaraș, însoțiți 
de membrii delegației de partid și 
guvernamentale chineze și persoa
ne oficiale române, s-au îndreptat, 
sîmbătă după-amiază, spre Insti
tutul de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice-Fundulea.

Pe fațada clădirii institutului, în
cadrată de drapele de stat ale Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Popular^ Chineze, era scri
să urarea : „Trăiască prietenia ro- 
mâno-chineză 1“

In întîmpinare au sosit Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, Gheorghe 
Necula, prim-secretar al Comitetu
lui regional București al P.C.R., 
Vasile Mateescu, președintele sfa
tului popular regional, Haralambie 
Alexe, prim-secretar al Comitetu
lui raional Lehliu al P.C.R., colec
tivul de conducere al institutului, 
numeroși cercetători și muncitori.

Vizitînd cîmpurlle experimen
tale, oaspeții au făcut un prim po
pas pe terenurile irigate, ce se în
tind pe o suprafață de peste 500 ha, 
amenajate cu instalații moderne de 
aspersiune, care dau plantelor, po
trivit regulilor științifice, cantită
țile de apă necesare la timpul po
trivit. In scurt timp, acestei supra
fețe i se vor adăuga alte 1 500 ha 
ce vor fi Irigate prin sistemul de 
conducte sub presiune îngropate. 
Tovarășul Ciu En-lai a ascultat eu 
interes explicațiile privind obiecti
vele urmărite de cercetători și re
zultatele obținute pînă acum, s-a 
interesat de metodele agrotehnice 
folosite în cultura porumbului iri
gat, de îngrășămintele aplicate, de 
producția la hectar obținută.

Oaspeții s-au îndreptat apoi spre 
sectorul zootehnic. Construcții mo
derne, de diferite tipuri, adăpostesc 
aici peste 1 600 de vaci de lapte și 
tineret bovin din rasele brună și 
roșie. La întrebările oaspeților, gaz
dele vorbesc despre metodele de în
grijire și hrănire a animalelor, pro
ducțiile obținute, cercetările între
prinse în această ramură de activi
tate.

Vizitatorii au privit lanurile în
tinse de grîu ale institutului, măr
ginite în depărtare de holdele bo
gate de cereale ale unităților agri
cole socialiste. Cu acest prilej, ei 
au primit explicații asupra proce
deelor de creare de noi soiuri de 
grîu și a caracteristicilor principa
le ale acestora.

Pretutindeni pe unde au trecut, 
oaspeții au fost salutați cordial de 
cercetători și muncitorii care se 
găseau în apropiere.

In sala de consiliu, directorul 
institutului, ing. Tiberiu Mureșan, 
a prezentat mostre din diferite so
luri de porumb, grîu, floarea-soa» 

Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., și Aurel Du
ma, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul Republicii So
cialiste România la Pekin.

Din delegația chineză fac parte 
tovarășii Ciu En-lai, vicepreședinte 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, Ciao I-min, 
membru supleant al C.C. al P.C. 
Chinez, Ciao Guan-hua, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Tzen Iun-ciuan, ambasadorul Re
publicii Populare Chineze la Bucu
rești.

Din partea română, la convorbiri 

relui, fasole, plante furajere, cre
ate și cultivate de institut, dînd 
explicații cu privire la caracteris
ticile lor. Tovarășul Ciu En-lai s-a 
interesat de • suprafețele cultivate 
cu aceste plante, de preocupările 
cercetătorilor, numărul specialiști
lor care lucrează în cadrul institu
tului, de pregătirea noilor cadre. 
Răspunzînd la întrebările înaltu
lui oaspete, directorul institutului 
a făcut o scurtă prezentare a mo
dului de organizare și desfășurare 
a cercetărilor științifice. El a ară
tat, printre altele, că institutul, în
ființat de aproape zece ani, pre
cum și cele 16 stațiuni experimen
tale ale sale situate în diferite zone 
de cultură ale țării, dispunînd de 
o suprafață de 80 000 ha, au de
venit centre puternice de produ
cere a semințelor din soiuri supe
rioare și hibride și de verificare 
practică a valabilității concluziilor 
la care se ajunge în munca de cer
cetare. Aici lucrează 1 400 de ca
dre de specialitate și circa 
3 000 pregătite în școli medii și 
profesionale. întreaga activitate 
a institutului — a relevat vorbito
rul — se încadrează acum în acțiu
nea de transpunere în viață a Di
rectivelor celui de-al IX-lea Con- 

La Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice

au participat Andrei Păcurarii, 
membru al C.C. al P.C.R., Vasile 
Vlad, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Dumitru Lazăr, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef ad
junct de secție la C.C. al P.C.R., 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Din partea chineză, la convorbiri 
a participat Iu Tzan, directorul di
recției Uniunii Sovietice și țărilor 
din Europa de est din Ministerul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

(Agerpres)

greș al Partidului Comunist Ro
mân și a măsurilor luate în lumi
na acestora pentru dezvoltarea 
multilaterală a agriculturii româ
nești, a bazei sale tehnico-materia- 
le, pentru extinderea mecanizării, 
chimizării și irigațiilor în vederea 
creșterii continue a producției. Di
rectorul institutului a vorbit apoi 
despre problemele ce preocupă pe 
cercetători, amintind cîteva din 
principalele rezultate obținute pînă 
acum.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Ciu En-lai a semnat în cartea de 
onoare a institutului. După ce s-a 
referit la importanța agriculturii 
în economia națională a țărilor so
cialiste, la rolul cercetării științi
fice strîns legate de practică, pen
tru sporirea producției agricole, 
îmbunătățirea soiurilor și răspîn- 
direa rezultatelor obținute, pre
mierul chinez a urat tuturor lu
crătorilor institutului să aducă noi 
și noi contribuții la dezvoltarea a- 
griculturii socialiste în România.

La întoarcere, prin comunele 
străbătute, pe magistralele și bu
levardele Capitalei, numeroși lo
cuitori au salutat cu caldă priete
nie pe solii poporului chinez.

(Agerpres)

gală
Sîmbătă seara, la Teatrul de 

Operă și Balet a avut loc un spec
tacol de gală în onoarea tovarășu
lui Ciu En-lai, vicepreședinte al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premierul Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Chineze, care face o vizită 
prietenească în țara noastră, în 
fruntea unei delegații de partid și 
guvernamentale chineze.

In lojile oficiale, ornate cu dra
pelele de stat ale celor două țări, 
au luat loc, împreună cu oaspetele, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, alți 
conducători de partid și de stat, 
precum și membrii delegației chi
neze.

La spectacol au asistat membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale și orga
nizații obștești, generali și ofițeri 
superiori, oameni de știință și artă, 
oameni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile bucureștene, zia
riști români și corespondenți ai 
presei străine.

Au fost prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Sosirea în sală a oaspeților chi
nezi și a conducătorilor partidului 
și statului nostru a fost întîmpi- 
nată de asistență cu vii și îndelungi 
aplauze.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare Chi
neze și Republicii Socialiste Româ
nia.

Programul spectacolului a cu
prins cîntece și dansuri populare 
românești și chineze, piese instru
mentale și coregrafice. Au inter
pretat colectivul de balet al Tea
trului de Operă și Balet, orchestra, 
corul și colectivul de dansuri ale 
Ansamblului armatei, corul de 
cameră „Madrigal" al Conservato
rului „Ciprian Porumbescu", or
chestra populară a ansamblului 
„Ciocîrlia", cu concursul unor cu- 
noscuți soliști vocali, instrumen
tali și balerini.

La sfîrșitul spectacolului, care 
s-a bucurat de un frumos succes, 
artiștilor le-au fost oferite flori 
din partea tovarășului Ciu En-lai 
și a conducerii de partid și de stat 
a țării noastre.

(Agerpres)



PAGINA 2 SCÂNTEIA

MUNCA _ mijloace 
POLITICĂ și efect

Ordinul ministrului
Forțelor Armate

• Este agitația vizuală 
cu adevărat agitatorică ?
• Pe urmele artico
lului unui secretar al
comitetului orășenesc 
Ploiești • De ce dispar 
ghimpii ? • Arta de 
a capta atenția ® Cind 
„noul*1 e de mult învechit

Se îngrijesc organizațiile de 
partid din întreprinderile Ploieștiu- 
lui să sporească mereu forța de în- 
rîurire a muncii politice de masă ? 
Are ea adresă precisă, operativita
te, caracter concret ? Ține pasul cu 
viața ?

Vizitînd întreprinderile, stînd de 
vorbă cu activul de partid, cu 
muncitori și tehnicieni, confrun- 
tînd observațiile proprii cu părerea 
lor, răspunsul care se impune este 
în esență și precumpănitor pozitiv.

La uzinele „1 Mai“-Ploiești, Ra
finăria Ploiești, îndată după publi
carea unor documente de partid, 
sînt citite extrase la stațiile de ra
dioamplificare ; membri ai birouri
lor organizațiilor de bază, tovarăși 
din activul de partid organizează 
scurte convorbiri cu muncitorii.

Intensificarea muncii politice de 
masă pentru dezvoltarea conștiin
ței socialiste, folosirea formelor ob
ștești de influențare a maselor, de 
combatere a unor deprinderi și 
obiceiuri înapoiate — sarcină im
portantă trasată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. — se afirmă ca o 
preocupare constantă a organizații
lor de partid. La Rafinăria Telea- 
jen, la fabrica „Dorobanțul", se
cretarul organizației de bază, șeful 
secției, președintele comitetului 
sindicatului, stau de vorbă cu cei 
ce încalcă disciplina tehnologică, 
lipsesc nemotivat, dau rebuturi iar, 
în cazul unor abateri repetate, a- 
ceștia sînt puși în discuția grupei 
sindicale sau a consiliului de jude
cată. Deosebit de importantă este 
influența „preventivă" a unor ase
menea metode. Pe șantierele în
treprinderii nr. 1 T.R.C., unde orice 
încălcare a îndatoririlor privind ca
litatea, orice nerespectare a nor
melor de disciplină sau protecție a 
muncii sînt săptămînal luate în dis
cuție publică, graficele principalilor 
indicatori de producție, învoirilor și 
absențelor nemotivate marchează o 
evoluție favorabilă.

Agitația vizuală tinde să devină 
într-adevăr... agitatorică. La Uzina 
Mecanică Teleajen, Uzina „1 Mai", 
Rafinăria Ploiești, marea majori
tate a panourilor au adresă pre
cisă, caracter concret, strîns le
gat de specificul fiecărei secții, de 
principalele obiective ale planului 
de producție. In puține cuvinte, un 
calcul sugestiv arată pierderile pro
duse de nefolosirea agregatelor 
doar 5 minute pe zi; ce beneficii 
pot fi obținute prin mărirea pro
ducției cu 1 la sută.

într-adevăr, agitația vizuală tin
de să devină agitatorică, dar nu 
peste tot tendința se și realizează. 
Privind un șir de panouri, lozinci, 
gazete de perete, ne-am amintit de 
articolul publicat în „Scînteia", la 
sfîrșitul anului trecut, de tov. Gri- 
gore Mihai, secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Ploiești. Arti
colul critica convingător tendința 
unor organizații de partid de a 
privi agitația vizuală aproape ex
clusiv din punct de vedere al func
ției ei decorative ; erau relevate 
inutilitatea lozincilor de tip gene- 
ral-retoric, lipsa de ecou a gazete
lor de perete care publică articole 
generale, neavînd nimic comun cu 
sarcinile curente ale colectivului...

Articolul a fost publicat în de
cembrie 1965 și iată, în iunie 1966, 
la fabrica „Dorobanțul", la Rafi
năria Teleajen mai sînt panouri 
care ne informează că „Îmbună
tățirea calității trebuie să fie o 
preocupare permanentă a fiecă
rui muncitor", „Ridicarea calificării 
contribuie la îmbunătățirea cali
tății". Totul e perfect adevărat — 
un adevăr absolut, dar afirmarea,

repetarea lui nu mișcă lucrurile cu 
un pas înainte.

La uzina „1 Mai", tinerilor le 
sînt adresate îndemnuri grafice : 
„Imbogățiți-vă cunoștințele parti- 
cipînd la cursurile de ridicare a 
ealificării", „Lărgiți-vă orizontul 
cunoștințelor profesionale, studiind 
cărți tehnice de specialitate". Bine
înțeles, nimeni nu contestă impor
tanța calificării, necesitatea de a 
studia literatura tehnică ; problema 
este însă dacă asemenea îndem
nuri, oricît de îngrijit caligrafiate, 
au vreun ecou, dacă ele pot con
vinge pe cineva că într-adevăr 
trebuie să pună mîna pe carte sau 
dacă nu cumva abundența de ast
fel de panouri încurajează doar 
starea de autoliniștire : „ne pre
ocupăm... avem în vedere...".

Gazetele de perete. Puține forme 
ale agitației politice ilustrează mai 
pregnant contrastul dintre munca 
efectivă, de conținut, și activitatea 
formală, de suprafață. La Rafină
ria Ploiești, gazeta centrală are o 
tematică largă, înmănunchind pre
ocupări variate, începînd de. la
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ținta — o rachetă 
care la acea Înălțime 
aleargă eu peste o 
treime din prima vi
teză cosmică. In zbo- 
ru-i supersonic pare 
un meteorit aprins, 
proiectat pe boltă. în 
secunda apariției țin
tei, pilotul a și În
dreptat săgeată avio
nul In direcția de zbor 
a acestuia. Motorul 
vuiește asurzitor, co
menzile stnt acționa
te simultan. Ținta e 
„prinsă" și Încadrată 
cu precizie in apara
tul de ochire, in vre
me ce in cască pilotul 
recepționează mult 
dorita melodie a sem
nalului acustic de in
terceptare. Viteza e 
uluitoare, tn clipa po
trivită — n-au trecut 
nici trei secunde de la 
apariția țintei — ma
iorul Cociș apasă ho
tărî! pe butonul de 
lansare. Avionul tre
mură ușor. Se înclină. 
De sub triunghiul ari
pei argintii o rachetă 
de luptă se desprinde 
de pe rampa de bord 
șl — însofită de trena 
răsucită a norului de 
fum — se 
cu viteză _____
direct spre țintă. Pilo
tul degajează fulgeră
tor pentru a evita in
trarea avionului in 
jetul de ardere al pro
priei rachete lansate 
de la bord. In clipele 
următoare, înălțimile 
stnt martorele unui 
fulger in depărtare. 
Din sfărîmăturile ce
lor două rachete ri- 
mlne doar norul ex
ploziei ce se destra
mă încet.

. Noapte Manșa su
personicului de vină
toare e minuită de pi
lotul clasa I, colone
lul Dumitru Puiu. Mi
siunea aceasta e mult 
mai grea, deoarece se 
va trage pe întuneric 
asupra unei ținte tele
ghidate, acționindu-se 
cu ajutorul radioloca
torului de bord și pi- 
lotindu-se numai după 
aparate. Oceanul de 
Întuneric fi Învăluie 
pe pilot de Îndată ce 
aeronava părăsește 
mărgelele multicolore 
ale balizajului, 
dus cu măiestrie 
interceptare, el se 
propie cu precizie 
ținta invizibilă cu 
chiul liber, apărută 
însă, minusculă, pe 
ecranul din carlingă. 
Manevrele, deși rapi
de, sînt de o finețe 
rară. Clipele par mi
nute și consumă flu
vii de energie. La 
distanta corespunză
toare indicată de apa
ratura de bord, pilo
tul lansează una după 
alta de pe rampele de 
bord 
chete 
jerbe 
nesc 
aripi, 
nul Intr-o lumină sin
ger ie. orbitoare, apoi 
se depărtează ca două 
fulgere în oceanul de 
smoală, tn frinturi de 
clipe cutezătorul pilot 
de vinătoare se rea- 
comodează cu întune
ricul și observă In de
părtare sferele de toc 
ale exploziilor, dova
dă că năpraznica lo
vitură a fost trimisă 
în plin.

Colonelul Dumitru 
Puiu — al cărui nume 
e încrustat 
onoare pe 
marmură a 
promoții ai 
militare generale — și 
toți ceilalți piloți pre- 
zenți recent și In alți 
ani la tragerile diurne 
și nocturne cu rachete 
de luptă lansate de pe 
modernele avioane 
supersonice au distrus 
țintele 
vitură, 
o dată 
trie a 
duhului, de strajă a- 
supra cerului și hota
relor sacre ale pa
triei.

eroismul
Craiu, Se- 

celebrele zbo- 
ale echipa ju- 
Burduloiu-Iaco- 
tn Europa, a)

Zi estivală. Elevul 
plutonier Ștefan Ca- 
raene, Însoțit de In
structorul său, își ia 
zborul spre Înălțimi, 
spre descifrarea 
nelor fascinantei, 
grelei profesii de 
lot. Intre crestele 
zăpezile Încă ale brlu- 
lui carpatin și firul 
argintiu al Danubiu- 
lui, sub privirile În
cărcate de emoții ale 
ucenicului de 
pilotului de 
Bărăganul își 
lează imensa 
cu așezări Înecate In 
verdeață, cu 
pipe fumegi nde 
rul holdelor tn 
de Îngălbenite.

tl văzusem înainte 
de a se avlnta In 
spațiu citind o carte 
despre aviație. „Mă 
pasionează mult — 
mi-a spus. Am acasă, 
la Tecuci, aproape 
tot ce am putut găsi 
despre istoria avia
ției, despre ceea ce 
e nou in acest dome
niu". Pionieratul 
naționalilor 
Vuia, Vlaicu,

Zorileanu, 
dear) 
ruri 
lui 
bescu 
lui Ion Ghica în Asia, 
al lui Gheorghe Băn,- 
ciulescu — primul 
zburător din lume cu 
ambele picioare am
putate — în Africa, 
ale lui A. Papană In 
S.U.A., devenit „cam
pion de acrobație ae
riană al Americii" în 
Înfruntarea cu 30 de 
ași ai aviației mon
diale, posibilitățile de 
afirmare create de 
orinduirea noastră 
nouă — sînt citeva 
din mobilurile care 
i-au Îndreptat și aces
tui tinăr pașii 
aviație. Acum, la 
dul avionului 
elice, Îndrumai 
instructor, elevul 
tonier Caraene 
contururi precise 
rinței de a se realiza 
ca zburător, ca om. 
Simți o mare bucurie 
văzind 
aripile 
nerații

...S-a 
ricul. De pe aerodro
mul scinteind in
noapte țișnește ra
chetă avionul super
sonic pilotat de că
pitanul Vasile Tomes- 
cu.

Pe ecranul radiolo
catorului de bord nă
pădesc miniatural 
norii de furtună. Pi
lotul de vinătoare, 
aflat acum Intr-o mi
siune neprevăzută — 
la prima sa intercep
tare in nori — ajutat 
de la sol de către na
vigator și personal de 
către comandantul de 
unitate, manevrează 
continuu, caută cu 
înfrigurare, cu dirze- 
nie, reușind în cele 
din urmă să „pes
cuiască" tn arhipela
gul zecilor de insule 
impulsul luminos al 
țintei ce se credea 
poate invulnerabilă. 
T emerarul 
face 
prin 
„casă".
ța indicatoarelor, puz
derie pe tabloul 
de bord, înlocuiește 
„ghemul Ariadnei" și 
pilotul navigă cu 
precizie, menținind 
prin labirintul norilor 
firul nevăzut al dru
mului aerian. Urcușul 
pe verticala măiestriei 
a mai ctștigat o nouă 
și superioară treaptă. 
A doua zi, în fața tu
turor, un ordin de 
front elogia "pe căpi
tanul pilot și pe alți 
tovarăși ai săi pentru 
reușita exercițiului 
din noaptea trecută. 
Aripile voluntarului 
de ieri s-au maturi
zat.

...La bordul avio
nului supersonic de
colat acum de pe ae
rodromul poligonului 
se află maiorul Ale
xandru Cociș. Pă- 
mintul se depărtează 
In vreme ce Întune
cimea cerului noros 
se apropie. Nava ae
riană — pilotată cu 
măiestrie de 
om îndrăzneț 
în aviație 
meleaguri 
nene — străpunge a- 
cele de gheață ale 
Cirușilor cocoțați la 
11 000 de metri, de
pășește hotarul stra- 
tos fer ic, lasă în urmă 
bariera sonică. tn a- 
fara avionului e tem
peratură polară și o- 
xigenul a dispărut a- 
proape cu totul, tn 
carlingă e cald și pri
virile agere ale 
tandrului" i 
scrutează 
de bord, 
mării de spumă 
ghețată. Deși de data 
aceasta se execută o 
tragere de luptă în 
condiții cu nimic deo
sebite de cele ale 
neia adevărate, 
meinica pregătire 
călire îl ajută 
acționeze calm,

tn zare

ale Republiciiatenției comitetului orășenesc de 
partid. Probabil. Cu aceste gînduri 
am intrat pe poarta Uzinei de uti
laj chimic. Aici a fost organizat, 
cu cîteva luni în urmă, un schimb 
de experiență privind diferite for
me ale muncii politice de masă. în
că de la intrare te întîmpină gazeta 
de perete centrală — monumentală, 
strălucitoare, parcă... prea străluci
toare. Fotografii de fruntași, foto
grafii de inovatori — și articole 
bune, concrete, despre rulmenți, 
documentare tehnică, protecția 
muncii, sport. Intr-un cuvînt, tot. 
Dar în secțiile uzinei ?

La secția rulmenți — un mare 
panou înfățișează graficul de pro
ducție. Mare, impunător, îngrijit, 
numai că pe jumătate acoperit de 
maldăre de lăzi. In cele două ate
liere de cazangerie — două gazete 
de perete, cîte un panou „la ordi
nea zilei", unul de evidențiați, altul 
„Știați că ?“ Și toate — goale. Să 
nu mai fie aici nimic despre care 
să-și spună cuvîntul colectivul sec
ției ?

Ai crede că toată inventivitatea 
a fost investită în impozantul mo
nument de la intrarea în uzină. A- 
semenea construcții, ridicate cu 
multă muncă și cheltuială, nu sînt 
puține în uzinele ploieștene și în 
altele. La începuț poate că-ți iau 
ochii, dar cind umbli prin secții ai 
dori să întîlnești mai multe gazete 
de perete simple, modeste, puțin 
sclipitoare, dar care să fie mereu 
prezente în viața secției, să nu 
treacă nepăsătoare pe lingă nimic, 
să facă să răsune puternic cuvîntul 
partidului, să exprime poziția îna
intată a colectivului.

In articolul de care am amintit, 
semnat de tov. Grigore Mihai, se 
spunea : „De multă vreme formele 
și metodele folosite in agitația vi
zuală din Ploiești nu ne mulțu
mesc. Pe unele am încercat să le 
înnoim, pe altele, în virtutea iner
ției, l'e-am lăsat cum erau". Arti
colul enunța idei ■ interesante, ex
prima o atitudine combativă. Cui 
dacă nu comitetului orășenesc 
partid îi revenea sarcina 
concluzii... practice ? Ele 
trase deocamdată parțial.

Este neîndoielnic că

Socialiste România
tai- 
dar 
pi- 
tn-

Cu prilejul sărbătoririi Zilei a- 
viației, ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România, 
general de armată Leontin Sălă- 
jan, a emis un ordin în care se 
spune că această zi este sărbăto
rită în condițiile în care întregul 
nostru popor înfăptuiește cu a- 
vînt și hotărîre programul dezvol
tării multilaterale a țării elaborat 
de cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

Prin grija partidului și guver
nului, aviația României socialiste 
se dezvoltă neîncetat. Continuatori 
ai unor glorioase tradiții, care au 
situat țara noastră în rîndul pio
nierilor aeronauticii mondiale, a- 
nimați de profunde sentimente pa
triotice, aviatorii noștri muncesc 
cu abnegație și devotament, îm
bogățind prin faptele 
tradiții.

Punîndu-și talentul 
rea, toate

lor aceste

forțele în
și pricepe- 
slujba întă-

ririi capacității de apărare a pa
triei, aviatorii militari își perfec
ționează neîncetat măiestria de 
zbor, obțin noi succese în pregă
tirea de luptă și politică, în ri
dicarea continuă a forței comba
tive a unităților; ei sînt gata ori- 
cînd ca, alături de militarii din 
celelalte arme ale forțelor noastre 
armate, să apere cuceririle revo
luționare ale poporului român, 
munca lui pașnică, creatoare, in
dependența și suveranitatea națio
nală și, împreună cu armatele ță
rilor socialiste frățești, cauza pă
cii și socialismului.

în încheierea ordinului, mi
nistrul forțelor armate relevă re
zultatele remarcabile pe care le 
obțin piloții și tehnicienii aviației 
civile, de transport, utilitare și sa
nitare, felicită personalul aviației 
militare și civile, urîndu-le 
zări tot mai mari.

reali-

azi și 
mi ine, 
deru- 
bandă

uriașe 
și au.

prag

co- 
noștri 
Coan-

hăr- 
din 

este

de 
să tragă 
au fost

începe o nouă zi de zbor

CEASUL
ODIHNEI

în

în Parcul Libertății din Capitala

mare, la restaurantele 
de la Ciric, Breazu, Bucium- 
Repedea etc. să servească 
mai mulfi ospătari, spre a-i 
scuti pe consumatori, de e- 
nervări și a le economisi tim
pul consacrat odihnei și dis
tracției. De asemenea, mai 
multă grijă aprovizionării cu 
bere și sifoane". Unele uni- 
tăfi de acest profil, ca bu
fetul „Prutul' dintr-un loc da

rela-
că, în pădurea din 
Jiului, ca și în fru- 
„Parc al poporului"

panfii la raid ne mal semna
lează în scrisorile lor și lip
sa cișmelelor fîșnlfoare 
parcuri și grădini.

în grija nimănui. Din Craio
va, Nicolae Chivu ne 
fează
Lunca 
moșul
(unde bănci., se găsesc doar 
pe aleea principală) — za
darnic oferi „un regat pe o... 
bancă". Se ajunge astfel la 
un paradox, locuri de odih
nă fără... locuri de odihnă I

Din multe orașe, pârtiei-

..lată o întrebare pe care 
ar dori să o audă 
loc de agrement, 

oferă însă în unele 
După cum ne co-

spre 
bor
tă ră 

de 
piu- 

dă 
do-

cum cresc 
unei noi ge- 
de piloți.
lăsat întune-

inclreap‘6 
fantastică

popularizarea mijloacelor de re
ducere a pierderilor de produse pe
troliere pînă la seminariile recapi
tulative în învățămîntul de partid ; 
au stîrnit interes raidurile-anchetă 
privind cursurile de ridicare a ca
lificării, calitatea produselor. Lu
cruri bune am întîlnit și în alte 
întreprinderi.

Totuși, în multe locuri se mai în- 
tîmplă ca gazeta de perete să fie 
folosită pentru a transmite instruc
taje tehnice. La gazeta de perete a 
secției energetice a Rafinăriei Te
leajen e publicat un articol des
pre posibilitățile de economisire a 
energiei electrice (temă potrivită 
spre a fi discutată în cadrul grupei 
sindicale sau al consfătuirii de pro
ducție). De altfel articolul pare un 
fragment dintr-un curs predat la 
școala profesională. Or, nimic nu e 
mai puțin agitatoric decît (sau toc
mai) o expunere școlărească !

La Rafinăria Teleajen și Rafină
ria Ploiești, în mai multe gazete 
de perete am găsit articole consa
crate împlinirii a 18 ani de la na
ționalizare și Zilei internaționale a 
copilului. Teme importante, desi
gur, dar cine e dornic să se infor
meze cu privire la ele are la în- 
demînă suficiente publicații; cu si
guranță nu se documentează la 
gazeta de perete, unde, ca în cazu
rile amintite, găsește simple înși- 
rări de idei generale.

Este bine cunoscut că, paralel cu 
popularizarea experienței înaintate, 
spiritul combativ este acela care a- 
sigură gazetei de perete răsunet în 
rîndurile colectivului, eficacitate. 
Și iată că, fie din exces de 
prudență („e mai bine așa", ,.să nu 
supărăm pe cineva"), fie dintr-o 
orientare greșită, numeroase ga
zete de perete nu văd în jur decît 
succese. Gazeta de perete din sec
ția de prelucrare a Uzinei meca
nice Teleajen are trei articole: 
despre învățămîntul de partid, des
pre îndeplinirea planului de pro
ducție, calitate și calificare; în 
pici unul dintre ele nu găsăști un 
cuvințel critic. Oare chiar totul să 
meargă aici ca pe roate? De altfel, 
atît la Uzina mecanică Teleajen, 
cît și la fabrica „Dorobanțul" și îh 
alte întreprinderi, locurile goale în 
gazetele de' perete sînt de regulă 
colțurile satirice — „Ghimpele", 
„Urzica" etc. Dar fără ghimpi, nu
mai cu apă de trandafiri, gazeta 
de perete nu-și îndeplinește rostul.

Mai mult, „există" și gazete de 
perete care de fapt nici nu-și jus
tifică existența. La gazeta de pe
rete a Uzinei de detergenți toate 
articolele datează din aprilie. Nu 
este de mirare că nu vezi pe ni
meni oprindu-se să citească „Cum 
ne pregătim să întîmpinăm ziua de 
1 Mai" sau zăbovind în fața 
ții lumii cuprinzînd extrase 
presa „la zi" despre ceea ce 
nou tn viața internațională: ulti
mele tăieturi se referă la eveni
mente din... 1965.

Poate că asemenea situații se tn- 
tîlnesc doar la întreprinderile afla
te în mai mică măsură în centrul

nivelul 
muncii politice de masă a crescut 
în întreprinderile din Ploiești, dar 
„sarcinile de... creștere" cresc și 
ele. Soluția ? Să nu le lăsăm să 

depășească.
Tudor OLARU

Excelent decor pentru re
laxare și oaze de aer curat 
pentru citadini, locurile de 
agrement din orașele fării 
își consacră culorile, vegeta
ția, oglinzile de ape, aleile 
— întreaga ambiantă — ce
lui de-al doilea 8, optul cea
surilor de recreație, de 
nă activă. Asemenea 
există în fiecare oraș, 
sînf gospodărite I Ce 
ele vizitatorilor, mai ales 
zilele de sărbătoare I < 
funcționează mijloacele de 
transport care le deservesc I

Cu ajutorul unor corespon
denți voluntari, redaefia a 
întreprins un raid prin locu
rile de agrement din diferite 
orașe.

în grija cui ?

vînător 
Întoarsă 

către
cale
neguri

Fosforescen-

Con- 
la 
a- 
de 
o-

aer liber. De ce o fi fost a- 
menajafă, de vreme ce ni
meni, în afară de spectatori, 
nu-și mai amintește de ea ?

odih- 
locuri
Cum 

oferă 
l în
Cum

Nivelul de 
unui oraș își 
și asupra parcurilor, grădini
lor sale. Curățenia și ordinea 
păstrată în aceste locuri este 
soră bună cu aspectul îngri
jit al străzilor șl piețelor. 
Despre asemenea gospodari 
ne vorbesc în scrisorile 
Ion V. Marin din 
Constantin Preofu din 
Neamț, Ion Bratu din
pina, Gheorghe Canfemlr din 
Ploiești și alții.

în unele orașe, însă, locu
rile de agrement sînf lăsate

gospodSrlre a 
pune amprenta

lor 
Brăila, 
Piatra 
Cîm-

CUM NE
Întoarcem acasă?

„CU CE SĂ VĂ 

SERVIM ?“

vizitatorii 
în orice 
Ce li se 
parcuri ?
munică în scrisorile lor cores
pondenții voluntari, în orașe 
ca Timișoara, Craiova, Cîm- 
pina etc., nu există chioșcuri 
de răcoritoare în parcuri. Este 
admisibil ca în parcurile unui 
oraș ca Timișoara să nu se 
vîndă decîf „bomboane a- 
gricole" ? Dar restaurantele ? 
Un restaurant frumos, civili
zat, plasat înfr-un cadru 
plăcut, este ca... sarea în 
bucate — apreciază, pe 
drept cuvînf, unul dintre 
participant" la raid. Atenția 
acordată acestor unități co
merciale, deservirii „în aer 
liber” nu este însă pretutin
deni corespunzătoare. „Este 
de dorit — ne scrie din 
lași Petre Pascu — ca în 
zilele de sărbătoare, cînd 
afluența de public este

agrement al Cîmpinei — 
cum ne relatează Ion Bratu 
— se prezintă, la vedere, ca 
un local modern, dar deza
măgesc prin nivelul scăzut 
al deservirii.

Cetăfeanul nu vine în- 
tr-un loc de agrement numai 
ca să stea la „iarbă verde*, 
sau să mănînce grătar și să 
bea bere. El ar dori ca pădu
rile, parcurile, grădinile să-i 
ofere și distraejii.

în locurile de agrement 
ale unor orașe, ori nu există 
deloc lăcașuri de cultură sau 
amenajări în acest scop, ori, 
chiar și cele existente sînt 
uitate, parțial sau total. „Tea
trul de vară din Parcul de 
cultură și odihnă al Timișoa
rei, ne scrie L. Dunajecz, nu 
este suficient utilizat. Chiar și 
în serile de vară, numeroase 
spectacole de teatru și muzi
cale, pe care publicul ar fi 
preferat să le vadă în aer 
liber, au avut loc în săli".

Cam la fel, după cum rela
tează în scrisoarea sa Nicolae 
Chivu din Craiova, se înfîm- 
plă în „Parcul poporului". 
De asemenea, arată în scri
soarea sa Ion Bratu din Cîm- 
pina, pe cîmpul „Muscel" din 
partea de nord a orașului se 
află o scenă, care ar putea fi 
folosită, măcar în fiecare du
minică, pentru spectacole în

Timpul petrecut în parc sau 
la pădure s-a scurs. Vine șl 
ora întoarcerii acasă. Cum 
sînt deservite cu mijloace de 
circulate locurile de agre
ment ?

în unele orașe, acest sec
tor funcționează ca un cea
sornic. La Ploiești, de pildă, 
arată Gheorghe Cantemir, 
autobuzele întreprinderii de 
transporturi tac curse din 
oră în oră, și chiar mei frec
vent, pe ruta parcului Bu- 
cov și pe aceea a pădurii 
Păulești. Din alte orașe, ca 
Timișoara, corespondenții vo
luntari semnalează : „Prin
cipalele locuri de recreație 
timișorene în afara orașului, 
ne comunică L, Dunajecz în 
scrisoarea amintită, sînt Pă
durea Verde și ștrandurile Ti
neretului și Timișeni. Ca și 
cum nu ar fi organizat da 
aceiași gospodari, transpor
tul în comun spre aceste 
puncte de atraejie este di
ferit. în timp ce spre Pă
durea Verde trece un tram
vai din 5 în 5 minute, auto
buzele care deservesc cele 
două ștranduri vin în număr 
cu totul insuficient”.

Pînă la unele locuri de 
agrement rămîn distante 
mari neacoperite de traseele 

în această 
propu-

autovehiculelor, 
direejie, consemnăm 
nerea lui Nicolae Chivu din 
Craiova ca în înfinsul „Parc 
al poporului" să se amena
jeze un drum pe margine, 
care să permită prelungirea 
liniei de autobuze.

★
Anotimpul cald impune sfa

turilor populare mai multă 
grijă fa(ă de amenajarea, în
treținerea, împodobirea și 
mobilarea parcurilor și grădi
nilor, o cîf mai bună organi
zare a unităților comerciale 
care le deservesc, a trans
portului.

Comitetele de cultură 
artă, cu sprijinul activ 
gospodarilor orașelor, 
datoria să se îngrijească 
de hrana spirituală a vizita
torilor, să le ofere mijloace 
variate de distracție.

acest 
venit 

de pe 
transilvă-

„sca- 
aerian 

aparatele 
imensitatea 

la

u- 
te-

Și 
să 
si-

apare

Sanatorii
sezoniere

puternicele ta- 
de luptă. Două 
de flăcări țîș- 
Înainte de sub 

învăluie avio-

la loc de 
placa de 
șefilor de 

Academiei

din prima Io- 
dovedind încă 
înalta măies- 
șoimilor văz-

Locotenent-colonel
I. CLENCIU

pentru copii
in stațiunile Eforie-Nord, Eforie-Sud, 

Neptun, Tekirghiol, Brădet, Slănic-Moldova și 
Lipova s-au deschis sanatoriile sezoniere pen
tru copii. în aceste unități este acordată asis
tență medicală la circa 7 300 de copii suferinzi 
de afecțiuni reumatice, ale căilor respiratorii 
și cu sechele posthepatice.

(Agerpres)
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IN ORGANIZAREA Pregătiri pentru construcția LA HUNEDOARA
I

MUNCII PE ȘANTIERE
Față în față—două trusturi de construcții

Uzinele , construc
toare de mașini au 
asimilat recent noi 
utilaje de înaltă teh
nicitate pentru diver
se sectoare ale eco
nomiei naționale. 
Astfel, colectivul uzi
nelor „Electroputere" 
din Craiova a reali
zat un nou transfor
mator de mare putere 
— de 40 MW A, mă-

rind astfel gama aces
tor produse ale in
dustriei electrotehni
ce. întreprinderea 
„Hidromecanica" din 
Brașov și-a lărgit no
menclatorul sortimen
telor cu noi mecanis
me : instalații auto
mate de reglaj a tur
binelor pentru hidro
centrale și transmisii 
pentru locomotive

Diesel hidraulice de 
350 și 700 CP.

în ultima săptămî- 
nă la uzina „Armă
tura" din Cluj au 
intrat în producția de 
serie aspersoare pen
tru irigații cu o rază 
de acțiune pînă la 50 
m. în luna iulie vor 
fi livrate circa 3 000 
de asemenea instalații.

(Agerpres)

fabricii de oxigen
La Combinatul siderurgic de 

la Galați au început pregătirile 
pentru construcția fabricii de 
oxigen destinată alimentării oțe- 
lăriei. Potrivit proiectului, în 
prima etapă aici va fi pus în 
funcțiune un grup de 11000 mc 
oxigen pe oră. în cea de-a doua 
etapă, capacitatea va fi dublată.

(Agerpres)

La cele două fa
brici de aglomerare a 
minereurilor de la 
Combinatul siderur
gic Hunedoara, care 
pregătesc „hrana' 
furnalelor, s-a reali
zat cel mai înalt in
dice de productivita
te a agregatelor cu
noscut de la intra
rea lor în funcțiune. 
Ca urmare s-a dat

peste prevederile de 
plan, de la începu
tul anului, o cantitate 
de aglomerat fieros 
din care se pot pro
duce 25 000 tone de 
fontă și s-a asigurat 
un procent ridicat de 
fier în minereul pre
lucrat.

Utilizînd în încăr
cătura furnalelor a- 
semenea produse de

calitate superioară, 
furnaliștii Combinatu
lui siderurgic Hune
doara au micșorat 
consumul de cocs cu 
35—40 kg pe tona de 
fontă, realizînd pe a- 
ceastă cale, în pri
mele 5 luni ale anu
lui, peste 8 000 000 lei 
economii la prețul de 
cost planificat.

(Agerpres)

Trusturile regionale de construc
ții, subordonate sfaturilor popu
lare regionale, execută marea ma
joritate a construcțiilor de lo
cuințe și a clădirilor social-cultu- 
rale, Inclusiv lucrările aferente 
de deservire. An de an, capacita
tea de producție a trusturilor re
gionale a sporit. Ele dispun de uti
laje modeme de construcții, de un 
fond însemnat de cadre calificate. 
Constructorii aplică cu bune re
zultate o serie de metode avansate.

Deși trusturile execută lucrări

asemănătoare ca proiectare și exe
cuție, ele obțin rezultate diferite. 
Această situație este determinată 
în principal de modul în care e 
organizată producția pe șantiere. 
Iată ce se desprinde din analiza 
activității trusturilor regionale de 
construcții Cluj și Oltenia, desfă
șurată în primele patru luni ale 
acestui an.

în ce privește îndeplinirea pla
nului (raportat la volumul anual 
de lucrări), situația se prezintă 
astfel:

CONSACRĂRII
K3

Ing. Ion MARINESCU 
Nicolae CUCUI

Combinatul de celuloză și hîr- 
tie din Dej : camera de coman
dă a centralei termo-electrice

Foto ! S. Cristian

Total 
activitate •/• 

(valoric)
Locuințe %

valoric fizic

T.R.C. Cluj 26,6 29,7 8,5
T.R.C. Oltenia 24,4 23,1 3,2

fi

Cum se explică aceste diferen
țe ? In principal, prin faptul că 
organizarea lucrărilor este privită 
din unghiuri diferite.

Un rol hotărîtor în obținerea 
unor rezultate bune la T.R.C. Cluj 
a avut pregătirea din timp a docu
mentației tehnice necesare șantie
relor. Prin grija sfatului popular 
regional, la începutul anului erau 
asigurate cu documentație 96,4 la 
sută din volumul total de lucrări, 
iar la locuințe — 100 la sută. A- 
ceasta a dat posibilitate construc
torilor să înceapă toate blocurile 
planificate pe acest an — condi
ție a predării ritmice a aparta
mentelor — și, în plus, să pregă
tească din timp frontul de lucru 
pentru anul viitor.

Conducerea trustului s-a ocupat 
îndeaproape de organizarea temei
nică a șantierelor. Pe baza unui 
plan de măsuri tehnico-organiza- 
torice s-a trecut la executarea 
centralizată a unor operațiuni; 
s-a extins prefabricarea instalații
lor ; prin introducerea unor ma
șini de șlefuit a sporit gradul de 
mecanizare al prefabricării trep
tele» de beton și a altor elemente 
de construcții. La toate grupele 
de șantiere s-au executat din fon
duri de organizare baze de pro
ducție bine dotate și încadrate 
cu personal calificat Procesele de 
muncă la centralele de beton au 
fost complet mecanizate.

în atenția conducerii trustului 
stă obținerea unei productivități 
a muncii ridicate pe fiecare șan
tier. Extinzîndu-se metoda urmă
ririi productivității fizice la cons
trucția de locuințe, numărul orelor 
consumate pe apartament este în 
continuă scădere, ajungînd sub 
indicele stabilit de normativele în 
vigoare. O permanentă preocupare 
există pentru îmbunătățirea cali
tății lucrărilor, locuințele date în 
folosință recent primind calificati
ve de bine și foarte bine.

Cum stau lucrurile la T.R.C. 
Oltenia care are un volum de lu
crări mult mai mare ? După cum 
reiese și din tabelul de mai sus, 
rezultatele sînt inferioare celor ob
ținute de constructorii clujeni. A- 
ceasta din mai multe cauze. Deși 
în ultimul timp s-au făcut nume
roase analize și s-au întocmit pla
nuri de măsuri, pînă în luna apri
lie nu au existat grafice de eșalo
nare a lucrărilor. în plus, proiec
tele de organizare a șantierelor 
erau departe de a corespunde ne
cesităților desfășurării normale a 
execuției. Producția se desfășoară 
pe baza planurilor operative luna
re, care nu oferă posibilitatea ur
măririi mersului lucrărilor în 
perspectivă. Ca urmare, mijloacele 
de producție nu sînt utilizate la 
întreaga lor capacitate. Indi
cele de productivitate la macara
lele turn a fost în trimestrul I de 
1 074 tone/tonă capacitate, față de 
3 866 realizat de constructorii clu
jeni. Productivitatea pe hectoli- 
tru/tobă la betoniere a reprezen
tat mai puțin decît jumătate din 
cea realizată de T.R.C. Cluj. 
Indicii inferiori de utilizare a 
utilajelor, ca și modul defectuos 
în care e organizată desfășurarea 
lucrărilor pe șantiere au făcut ca 
sarcinile privind creșterea produc
tivității să nu fie îndeplinite.

în acest an Trustul regional de 
construcții Oltenia trebuie să con
struiască, între altele, aproape 
5 000 de apartamente. îndeplinirea 
lor cere o utilizare deplină a ca
pacităților de execuție de care 
dispun șantierele. S-a dovedit că 
deficientele existente în organiza
rea lucrărilor, în folosirea utila
jelor și a forței de muncă au 
urmări negative asupra îndepli
nirii planului de dare în folosin
ță a locuințelor. Numărul aparta
mentelor predate în primele 4 
luni este extrem de redus și re
prezintă de fapt blocuri ce tre
buiau terminate în anul trecut. 
Este, de asemenea, de neînțeles de 
ce un număr important de locuințe 
date în folosință în 1965 nu au 
lucrările exterioare executate. 
Sfatul popular regional și comisii
le de recepție nu manifestă sufi
cientă exigență în acest sens, ca 
de altfel și în ce privește calita
tea lucrărilor.

în bună măsură, de situația ne- 
satisÂăcătoare în realizarea planu
lui la construcțiile de locuințe este 
răspuna?*oare și secția de investiții

a sfatului popular regional. La în
ceputul lunii mai, peste 1 000 apar
tamente prevăzute a fi date în 
folosință în acest an nu erau încă 
începute din lipsa amplasamente
lor sau a proiectelor.

Pentru îmbunătățirea activită
ții trustului s-a întocmit un gra
fic însoțit de un plan de măsuri 
privind organizarea și desfășura
rea lucrărilor și utilizarea întregii 
capacități de execuție a șantiere
lor. Orice abatere de la prevede
rile stabilite va face să fie cu 
greu recuperată rămînerea în 
urmă. Tocmai de aceea se cuvine 
ca conducerea trustului, cu spri
jinul sfatului popular regional, să 
urmărească în permanență apli
carea măsurilor și a graficului în
tocmit. Un schimb de experiență 
între cele două trusturi ar fi, de 
asemenea, deosebit de util.

Organizarea procesului de 
producție și de muncă, asi
gurarea unei furajări ra
ționale și a unei adăpostii! 
corespunzătoare, aplicarea 
măsurilor privind repro
ducția șl selecția animale
lor, ținerea unei evidențe 
primare corecte și la timp 
sînt numai o parte din 
principalele măsuri care 
contribuie la îmbunătățirea 
activității economice din 
ramura zootehnică. Este de 
mare însemnătate ca lu
crătorii din zootehnie să 
aplice diferențiat aceste 
măsuri; în condițiile speci
fice fiecărei unități, pe 
baza unui program rațional 
de muncă.

Prin program de lucru în 
creșterea animalelor se în
țelege un complex de mă
suri și metode zootehnice, 
organizatorice și economice 
care se aplică în mod per
manent sau periodic de lu
crători cu o pregătire pro
fesională corespunzătoare.

Programul de lucru în 
fermele de animale ale 
cooperativelor agricole din 
comuna Ion Roată, regiu
nea București, Cumpăna, 
regiunea Dobrogea, și altele 
are la bază planul anual de 
producție pe unitate, bri
găzi și îngrijitori, pre
cum și planul de dezvoltare 
în perspectivă. în raport cu 
sarcinile de producție ce 
urmează a fi realizate, pen
tru fiecare îngrijitor sau 
brigadier se întocmește un 
program de lucru a cărui 
realizare este urmărită în 
mod permanent. Lunar se 
analizează rezultatele acti
vității de producție pe

ferme, pe brigăzi și pe în
grijitori, scoțîndu-se în evi
dență realizările obținute, 
lipsurile constatate. Cu a- 
ceastă ocazie se stabilesc 
și se trec în programul de 
lucru măsurile care contri
buie la mărirea efectivelor 
de animale și la sporirea 
producției lor.

în majoritatea cooperati
velor agricole se întocmește

. -If 1 l! / 1
7 ! s 1

alro“pe drumul
matcă Este necesar
însă ca în toate unitățile; 
sarcinile de plan ale bri
găzii zootehnice să fie de
falcate pe îngrijitori, pen
tru a fi mai concrete și mai 
operative. Procedînd așa, 
cooperativele agricole din 
Băilești, regiunea Oltenia, 
Palazu Mare, regiunea Do- 
brogea, Movileni, regiunea 
Iași, și multe altele au reu-

La cooperativele agricole 
Mihai Viteazu, regiunea Do- 
brogea și Băilești, regiunea 
Oltenia, aceste planuri se 
întocmesc pe sezoane sau 
pe trimestre, apoi se defalcă 
pe luni și zile. In planurile 
operative de muncă se pre
văd măsurile pentru înde
plinirea la timp și în bune 
condiții a sarcinilor ce re
vin îngrijitorilor din ramu-

CUVÎNTUL1 
SPECIA- 
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de lucru In
ZOOTEHNIE

planul de producție al bri
găzii care se defalcă din 
planul anual pe unitate. 
Planul cuprinde sarcinile 
brigăzii privind realizarea 
numărului de animale pre
văzut și producția ce ur
mează a se realiza, planul 
consumului de furaje și de 
zile-muncă, planul de mon
tă și fătări pentru efectivul

șit să depășească planul de 
producție cu 10—20 la sută. 
Prin aceasta se asigură 
răspunderea personală a 
îngrijitorilor pentru reali
zarea sarcinilor primite.
Urmărirea îndeplinirii sar

cinilor și organizarea mun
cii sînt concretizate în pla
nurile operative de muncă.

ra creșterii animalelor ca : 
hrănirea rațională, asigura
rea reproducției animalelor, 
îngrijirea și adăpostirea co
respunzătoare etc.

In aceste unități fruntașe, 
pe baza planurilor operati
ve de muncă, se întocmește 
programul zilnlo de lucra 
pe categorii de animale, în

care se precizează durata și 
succesiunea lucrărilor ce se 
execută de către îngrijitori. 
De felul cum se întocmește 
acest program, și mai ales 
de modul cum se respectă 
durata și succesiunea lucră
rilor, depinde în mare mă
sură atît realizarea produc
ției, cît și permanentizarea 
îngrijitorilor.

Fluctuațiile de îngrijitori 
care se întîlnesc în multe 
cooperative agricole se da- 
toresc în mare măsură gre
șelilor care se fac la întoc
mirea programului zilnic de 
lucru. La cooperativa agri
colă Butlmanu, regiunea 
București, munca nu se 
desfășoară pe baza unui 
asemenea program, îngri
jitorii fie că nu fac anumi
te lucrări, fie că le execută 
parțial, ceea ce duce la scă
derea producției.

îmbunătățirea și perfec
ționarea proceselor de pro
ducție creează posibilitatea 
reducerii consumului de 
muncă pentru îngrijirea di
feritelor categorii de ani
male. Totodată, prin extin
derea mecanizării lucrări
lor, în multe cooperative a- 
gricole s-a Ivit cerința ca 
normele de muncă să fie 
adaptate la noile condiții, 
în acest fel se creează pre
misele pentru realizarea și 
depășirea planului de pro
ducție, folosirea chibzuită a 
fondului de zile-muncă și 
pentru cointeresarea mate
rială a lucrătorilor.

Ing. Florian CIOCOIU 
secretar științific 
secția de economie 
agrară I.C.C.A.

CE RECLAMA EXTINDEREA IRIGAȚIILOR
(Urmare din pag. I)

exemple concludente, 
ziomul carbonatic de 
pe cel castaniu de la 
giunea București, producțiile 
porumb boabe au crescut o dată 
cu numărul udărilor. în schimb 
la Roseți, raionul Călărași, unde 
apa freatică este în față, sporurile 
obținute la porumb prin irigare 
sînt mai mici. Numărul mare de 
udări duce chiar la tendința de 
scădere a producției pe acest sol.

în toate localitățile unde s-au 
efectuat experiențe se constată 
că prin două udări (la înspicat și 
formarea bobului) sau 3 udări (la 
înspicare, formarea bobului și 
coacerea în lapte) cu cîte 800—1000 
mc apă la ha se asigură producții 
mari. La un număr mai mare de u- 
dări, sporurile sînt ceva mai mici.

Practicarea unei singure udări, 
sau cu cantități prea mici de apă 
(sub 400 m c la ha) poate duce 
chiar la scăderi de producție față

Pe cerno- 
la Brăila și 
Jegălia, re

de

de culturile neirigate, ca urmare 
a tulburării proceselor de nutriție 
a plantelor.

O mare atenție trebuie să se a- 
corde prevenirii procesului de să- 
răturare secundară în condiții de 
irigare. Este adevărat că, în une
le cazuri, irigația a dus la înmlăș- 
tiniri și mai ales sărăturări ale 
solului. Cercetări multilaterale ne 
arată că evoluția negativă a în
sușirilor solului irigat este conse
cința măsurilor agrotehnice neco- 
respunzătoare șl a nepriceperii în 
mînuirea apei, în raport cu cerin
țele fiecărei culturi. Faptul că în 
China, 
există 
renuri 
și care
înrăutățire, confirmă afirmația 
mai sus. Cercetări recente, efec
tuate în cadrul Institutului nostru 
și în alte țări, ne arată că de pe 
solul cultivat și irigat rațional, 
protejat de covor vegetal, cu deo-

Egipt și în alte țări 
suprafețe întinse de 
ce se irigă de mii de 
nu manifestă tendința

te- 
ani 
de 
de

sebire în perioada favorabilă ve
getației, se realizează producții 
mari și constante. Cînd nu se a- 
plică o agrotehnică corespunză
toare, cînd apa nu este mînuită 
judicios, sau cînd intervalul din
tre recoltat și semănat este mare 
în timpul verii, se obțin recolte 
nesatisfăcătoare și solul evoluează 
către înrăutățirea însușirilor de 
fertilitate. Amenajările pentru 
irigații au luat o mare am
ploare în acest an, îndeosebi în 
cooperativele agricole. în legătură 
cu aceasta au apărut o serie de 
probleme privind utilizarea lor cu 
eficiență maximă. Este vorba în
tre altele de faptul că, fată de 
suprafețele amenajate, baza teh
nică materială necesară este in
suficientă. în multe locuri revine 
o suprafață dublă pe un 
pentru irigare, fată de 
normal. Unele unități nu 
suficiente cadre calificate
mînuire» agregatelor, efectuarea

agregat 
cit este 
au încă 
pentru

udărilor și a altor lucrări 'după 
toate regulile științifice. Or, pen
tru amenajările efectuate s-au 
făcut cheltuieli mari de fonduri, 
materiale și muncă, care trebuie 
recuperate. Aceasta nu se poate 
realiza decît prin obținerea de 
producții mari. De aceea, părerea 
mea este că în condițiile acestui 
an de tranziție pe linie de utilare, 
se impun măsuri adaptate la 
fiecare caz în parte. In primul rînd, 
este necesar să aplicăm, cu cea mal 
mare grijă, lucrările de întreținere a 
culturilor ți să administrăm din plin 
îngrășămintele existente la plantele 
care le valorifică mal bine.

De mare însemnătate este să a- 
sigurăm din timp buna funcționa
re a utilajelor pentru distribuirea 
apei de irigat. Nici o măsură nu 
este de prisos atunci cînd este 
vorba de folosirea la maximum a 
utilajelor existente în fiecare uni
tate agricolă. Aplicînd armonios 
toate măsurile, putem obține spo
ruri apreciabile de producție.
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onducătorii de partid 
și de stat au vizitat re
cent uzina noastră. Vi
zita a coincis cu împli
nirea unui an de la pro
ducerea primei șarje

de aluminiu românesc — eveni
ment care a marcat nașterea celei 
mai tinere ramuri industriale a 
patriei.

O privire asupra drumului par
curs de colectivul de muncitori, 
ingineri și tehnicieni al uzinei 
noastre ne dă posibilitatea să afir
măm că, în această scurtă perioa
dă, ei au pătruns, pas cu pas, în 
tainele procesului de fabricație a 
aluminiului, deosebit de interesant 
și complex, care, ca orice lucru 
nou, a ridicat nenumărate proble
me tehnice și tehnologice inedi
te. Ce arată graficele de produc
ție ale uzină! în acest an? In pri
mele cinci luni, planul 
a fost depășit cu 1 400 
tone de aluminiu. Cel 
mai important lucru 
este că depășirea pla
nului de producție a 
avu! loc tn exclusivitate 
pe seama creșterii pro
ductivității muncii care. 
In perioada amintită, a 
înregistrat un spor de 
9,8 la sută. Iar 96 la 
sută din volumul producției este 
de calitate superioară, puritatea a- 
lumlnlulul fiind Intre 99,5—99,7 la 
sută.

Cum e și firesc, aceste realizări 
fizice îșl găsesc reflectarea în in
dicatorii financiari — economii 
peste plan și beneficii suplimen
tare. în cinci luni, volumul bene
ficiilor peste plan depășește 7 mi
lioane lei. A fost răsturnată ast
fel „tradiția", după care, în peri
oada de început a activității, în 
noile unități industriale ar fi inevi
tabile cheltuielile neeconomicoase, 
acoperirile de la buget, pierderile 
planificate. Coneentrîndu-ne efor
turile asupra realizării tuturor para
metrilor tehnlco-economlcl șl nu nu
mai a producției fizice, noi am evitat 
aceste dificultăți șl, practic, nu avem 
pierderi. Fiindcă tot vorbim de 
parametri, vreau să precizez că, 
încă din primele luni de funcțio
nare, noi ne-am pus ca sarcină 
principală atingerea tuturor indi
catorilor din proiecte și, în acest 
sens, întregul nostru colectiv a ac
ționat hotărît. Așa se explică fap
tul că indicatorii din norma de du
rată au fost mult lăsați în urmă, 
iar după stadiul In care ne găsim, 
apreciem că vom realiza principalii 
parametri proiectați cu un an mai 
devreme. Posibilități avem.

Spuneam la început că colecti
vul nostru a trebuit să rezolve ne
numărate probleme tehnice și teh
nologice noi. Nu vreau să fac cuiva 
un reproș, dar ne-am văzut obli
gați ca încă de la început să fa
bricăm electrozi dintr-un cocs de 
petrol diferit de cel prevăzut în 
proiect, dintr-o smoală de huilă 
mult inferioară calitativ. Uzina nu 
putea să stea. Colectivul tehnic al 
fabricii de electrozi, deși se afla la 
începutul activității, prin cercetări 
minuțioase, încercări și experimen
tări repetate, a reușit să pună la 
punct noi rețete de fabricație și, 
pînă la urmă, să obțină electrozi 
de bună calitate, chiar din aceste 
materii prime. Dificultăți, e ade-

vărat mai mici, ne-a provocat și 
alumina primită de la uzina din 
Oradea. Pe baza observațiilor sis
tematice făcute la noi în uzină a- 
supra comportării aluminei în pro
cesul de fabricație, specialiștii în
treprinderii orădene, conlucrînd cu 
un colectiv de la Institutul de cer
cetări chimice din Capitală, au 
rezolvat problema unghiului de 
taluz (o caracteristică determinan
tă) și putem spune că ultimele mii 
de tone de alumină livrate sînt 
comparabile cu cea mai bună a- 
lumină produsă pe plan mondial.

La electroliză — considerată pe 
drept cuvînt „inima" uzinei — mai 
mult ca oriunde în alte secții, ac
centul principal s-a pus pe organiza
rea știinfifică a producției și a mun
cii, pe însușirea, în cele mai mici 
detalii, pină la ultimul muncitor, a 
tuturor fazelor procesului tehnologic. 
De ce problemele de organizare și 
de ridicare a calificării au avut 
ponderea cea mai mare? Pentru 
că executarea riguroasă, la timp, 
fără nici un fel de întîrziere a tu
turor operațiilor determină, în fi
nal, randamentul cuvei, cantitatea 
și calitatea aluminiului. De fapt, 
în aceasta și constă esența proble
mei. Efectul respectării prescrip
țiilor tehnologice, al ridicării cali
ficării muncitorilor și maiștrilor se 
vede în creșterea productivității pe 
cuvă/zi, care în luna mai s-a ri
dicat la 417 kg aluminiu, față de 
340 kg, cît este planificat.

Tot aici, la electroliză; s-a mai 
ridicat și o altă problemă. întru-o altă problemă. întru- 

cît procesul tehnologic 
este continuu — „foc 
nestins", cum îi spu
nem noi, — se cerea o 
organizare temeinică a 
echipelor pe cele trei 
schimburi. Din iniția
tiva comitetului de 
partid al uzinei, colec
tivul de la electroliză 
a fost consultat asu
pra celei mai potrivite 

forme de organizare a muncii. Pro
puneri au fost multe. Pînă la urmă, 
s-a ajuns la organizarea muncii pe 
brigăzi complexe, din care fac parte, 
permanent, toți factorii ce concură la 
desfășurarea .tn condiții optime a 
procesului de producție. Comple- 
tînd aceasta cu o asistență tehnică 
acordată zi și noapte de cei mai 
buni ingineri ai uzinei — iată 
imaginea organizării producției și 
a muncii la electroliză. Noi ve
dem în aceasta „cheia" depășirii 
cu peste 22 la sută a producției 
de aluminiu pe cuvă/zi.

La același nivel de responsabi
litate a acționat și acționează și 
colectivul turnătoriei. Preluînd me
talul produs de cei de la electro
liză, tinerii muncitori și tehnicieni 
de aici au știut să-1 valorifice su
perior. Azi, pe poarta uzinei plea
că trenuri încărcate cu lingouri, 
bare, plăci, sîrmă din aluminiu și 
aliaje, acoperind integral necesi
tățile economiei naționale și di
ferite cerințe la export. După cum 
se desprinde din scrisorile primi
te din țară și din străinătate, alu
miniul românesc se bucură de o 
înaltă apreciere.

Primul an de activitate a colec
tivului nostru este, după cum se 
vede, rodnic. Uzina se dezvoltă în 
continuare, în prezent executîn- 
du-se noi lucrări de investiții. Re
comandările făcute de conducătorii 
de partid și de stat, cu prilejul vi
zitării uzinei, privind mai buna 
gospodărire a spațiului de produc
ție existent, folosirea cît mai ju
dicioasă a investițiilor, sînt pentru 
noi deosebit de prețioase. Dezvol- 
tînd experiența acumulată, cana- 
lizînd eforturile spre problemele 
majore ale planului, sîntem hotă- 
rîți să ridicăm pe o nouă treaptă 
întreaga activitate economică a ti
nerei noastre întreprinderi.

Ing. loan FILIP
directorul Uzinei de aluminiu — 
Slatina



PAGINA 4 SCÂNTEIA

SENTIMENTUL PATRIOTIC
I

Nu e greu de observat că de la 
Ienăchiță Văcărescu, în al cărui 
faimos testament literar „creșterea 
limbii românești și a patriei cin
stire" figura ca sarcină cardinală 
pentru viitorime, și pînă astăzii 
cînd visele cele mai luminoase și 
mai temerare prind a se împlinii 
una din coordonatele fundamen
tale, de conținut, ale poeziei noas
tre o constituie iubirea de țară. 
De fapt, sentimentul acesta trăiește 
răspîndit în doinele și baladele 
care celebrează înfrățirea românu
lui cu codrul, vitejia haiducilor în
cleștați în bătălia cu cotropitorii, 
dorul de meleagul natal, de vatră 
și glie.

Alături de ideea de libertate, de 
dreptate socială și națională, pa
tria reprezintă pentru poeții pre- 
pașoptiști și pașoptiști realitatea 
cea mai generatoare de poezie, 
prilej de dramatice sau înflăcărate 
dialoguri lirice, solilocuri, medita
ții, imnuri sau elegii. Bolintineanui 
Alecsandri, Alexandrescu și mulți ‘ 
alții o evocă în dimensiunile ei le
gendare, populată de bărbați vi
teji ca Mircea, Ștefan, Mihai sau 
Dan, căpitan de plai. Același Alec
sandri, Andrei Mureșanu sau Bol- 
liac o văd rînduindu-se în front cu 
celelalte țări ridicate să rupă lan
țurile tiraniei. Același Bolintinea- 
nu și, puțin mai tîrziu, Eminescu 
îi vor ursi viitorul de aur, falnic, 
luminos, pe măsura trecutului 
eroic. In Mircea cel Bătrîn, care își 
apără „sărăcia, și nevoile, și nea
mul" și căruia „tot ce mișcă-n țara 
asta, rîul, ramul" îi este prieten, 
Eminescu vede un simbol, așa cum 
văzuse și bardul de la Mircești în 
Ștefan cel Mare. Coșbuc, cîntăreț 
al bucuriilor și al amarului celor 
trăitori, se definește pe sine „su
flet în sufletul neamului", comen
tează răscolitoarele semnificații ale 
tricolorului, închină ode limbii și 
peisajelor românești înzestrate cu 
frumuseți inestimabile și-i oma
giază tulburat pe ostașii care, la 
1877—1878, au cucerit, prin sînge, 
la Plevna și la Grivița, indepen
dența statului. Lui Goga, poetul 
pătimirii ardelenilor asupriți, ținu
tul Oltului, al Mureșului și al Cri- 
șurilor îi apar ca un paradis stro
pit cu lacrimi și prins în lanțuri de 
către împărat.

Apele, codrii, Bărăganul, lanu
rile, Carpații, Moldova, Transilva
nia, Meșterul Manole, ciobanul 
moldovean din Miorița, Toma Ali- 
moș, Horia și Pintea, Vladimirescu 
și Bălcescu, vatra strămoșească, 
istoria acestor spații se constituie 
ca motive lirice și tipologice fun
damentale ale poeziei noastre pa
triotice. Le folosesc, în accepții ar
tistice originale și Iosif, și Pillat, 
și Blaga, și Arghezi și mulți alți 
poeți, dîndu-le, în funcție de mo
mentul istoric ce le declanșează, 
valori particulare.

Indiferent de numărul exemple
lor care ar putea fi invocate (anali
za ne-ar obliga să luăm în consi
derare, practic, întreaga poezie ro
mânească de la origini pînă în pre
zent I), cîteva fapte rămîn certe. 
Patriotismul s-a dovedit a fi unul 
dintre sentimentele structurale ale 
creației poetice și, tocmai de aceea, 
mereu actual. împrejurări diferite, 
influențe (nu totdeauna fertile), 
modificări petrecute în lumea 
obiectivă și în planul conștiinței, 
ascuțirea și nuanțarea perspective
lor de interpretare au înlesnit apa
riția unor teme variate, noi, cu 
ecou mai trainic sau mai efemer în 
inimile și mintea cititorilor.

Lirica românească (și nu numai 
ea) și-a lărgit progresiv aria de 
probleme, s-a diversificat sensibil, 
și-a îmbogățit necontenit arsenalul

t

inepuizabil
izvor de
inspirație

mijloacelor de expresie. N-au lip
sit, precum se știe, în cadrul aces
tui proces evolutiv, nici încercări de 
a acorda drept de cetate numai a- 
numitor teme (socotite, prin defini
ție, singure compatibile cu esența 
poeziei), eliminîndu-le pe altele, 
depășite, desuete pentru modul 
a gîndi, simți și 
interpreta al omu
lui modern. Unii 
creatori, poeți sau 
critici, numărau 
printre acestea din 
urmă și patriotis
mul, uitînd ade
vărul elementar că 
artistului autentic 
(ca să-1 parafra
zez pe Terențiu) 
nimic din ce e o- 
menesc nu-i este 
(sau nu ar tre
bui să-i fie) străin 
și că, animați de 
sentiment, poeți din toate timpurile 
au înzestrat literatura cu veritabile 
capodopere, că Petrarca nu e nu
mai autorul nemuritoarelor „rime" 
dedicate Laurei, ci și omul care a 
vibrat intens, meditînd la soarta 
patriei sale, amenințate de cotropi
tori, că Leopardi nu e doar gîndi- 
torul sfîșiat de contradicții și de 
întrebări, ci și poetul luptei pentru 
eliberarea Italiei, că Eminescu n-a 
creat numai Luceafărul, ci și înflă- 
căratele versuri ce alcătuiesc Scri
soarea III.

De fapt, nu există teme poetice șl 
teme nepoetice, ci scriitori mai re
ceptivi sau mai puțin receptivi la 
realitățile vieții, mai dotați sau mai 
puțin dotați cu facultatea de a 
transfigura adevărul vieții și de a 
trezi, prin cuvînt, emoțiile scontate. 
Tema poetică e aceea care prezintă 
interes real, se constituie ca o pro
blemă a epocii, e capabilă să suge
reze o anume relație umană cu ră
sunet durabil și neincidental în su
fletul poetului și al cititorului, are 
valoare de necesitate. Există, desi
gur, și teme ocazionale, a căror va
labilitate e circumscrisă nu arareori 
la durata evenimentului comentat; 
ele dispar din raza atenției, o dată 
cu consumarea acestuia, dacă poe
tul, abordîndu-le, rămîne prizonie
rul clipei și nu reușește să le dea 
semnificații în stare a le proiecta pe 
orbita eternității. Există, apoi, teme 
ce-și păstrează actualitatea un timp 
îndelungat, pentru ca, raportate la 
mersul istoriei, să devină ulterior 
în mare măsură anacronice. Există, 
în fine, teme vechi de cînd lumea 
și, totuși, mereu noi. Investite cu 
atributele perenității, ele alimen-

un atare

tează de milenii inspirația poetică 
și o vor alimenta neîncetat atîta 
vreme cît realitățile pe care le ex
primă nu-și vor pierde identitatea 
structurală, topindu-se sau conver- 
tindu-se în altceva. O astfel de 
temă este patria.

Evident, ea nu e un dat abstract, 
o idee greu de re
prezentat, ci o en
titate concretă, su
pusă unui proces 
istoric dialectic fi
resc. Păstrîndu-și 
o sumă de însușiri 
esențiale, noțiu
nea de patrie își 
modifică mereu 
(lent sau specta
culos) conținutul. 
E limpede că țara 
cu care dialogau 
Coșbuc și Goga nu 
mai avea exact a- 

celeașl însemne ca aceea cîntată 
de pașoptiști, că patria celebrată de 
poeții noștri actuali nu seamănă, 
în multe privințe, cu cea descrisă 
de Pillat sau de alții acum aproape 
cincizeci de ani.

Mutații sensibile s-au produs și 
continuă să se producă de-a lun-

gul secolelor și în conștiința co
mentatorilor, sentimentul patrio
tic cunoscînd, la rîndu-i, evoluții 
și involuții. Spun, ce-i drept, lu
cruri știute, dar ignorarea lor poate 
avea efecte negative nu numai asu
pra modului cum interpretăm con
tribuția înaintașilor, ci și asupra 
practicii poetice curente. Eluda
rea factorilor șl aspectelor di
ferențiale duce aproape auto
mat la configurarea unei lirici 
patriotice atemporale, înfeudate 
unei viziuni anistorice.

Eroarea nu ar fi numai de na
tură strict ideologică, ci și esteti
că, pentru că ar deschide cale u- 
nei poezii incapabile să trezească 
emoții. Legăturile acesteia cu a- 
devărul concret (în cazul poeziei 
patriotice, mai obligatorii ca ori- 
cînd) s-ar rupe. Sistemul de refe
rințe nu ar mai spune nimic, de- 

- monstrația lirică ar pluti în vag
■ și în abstract. Problema ține, fără 

j îndoială, de viziune și de calita- 
' tea contemplației, de capacitatea 
; scriitorului de a face sensibile, 
I pentru semeni, propriile sale 
‘ trăiri, de facultatea lui de a fi și

■ de a rămîne contemporan și ac
tual. E ceea ce au izbutit să do
vedească, repetat, nu puțini poeți 
de ieri sau de astăzi, conștienți că 
patria e o temă chiar mai bo
gată poetic decît aceea a dra
gostei, a raportului dintre om și 
univers, dintre clipă și eternitate 
sau dintre individ și societate; toc
mai în acest mod și fără a-și sa
crifica, pe altarul locului comun, 
personalitatea, ei au oferit, dim
potrivă, cititorului, pagini repre
zentative antologice, pentru 
fiecăruia.

Așa se face că putem vorbi 
pre continuitatea, desigur cu
ferențe specifice, și seva bogată 
a poeziei patriotice românești, 
gîndindu-ne atît la înaintași, cît 
și la poeții actuali, de la Tudor 
Arghezi, M. R. Paraschivescu la 
Mihu Dragomir, Ion Brad, Al. An- 
drițoiu, Geo Dumitrescu, Victor 
Tulbure și pînă la Marin Sorescu, 
Adrian Păunescu și mulți alții, 
poeți pentru care România poar
tă pe stindardul ei emblema so
cialismului victorios.

• Filarmonica de stat „G. Enescu“ (la Ateneu) : CON
CERT SIMFONIC. Dirijor : MIRCEA BASARAB — 11.
• Teatrul de Operă și Balet : MOCANUL ÎNCĂLȚAT — 
11, BAL MASCAT — 19,30.
O Teatrul de stat de operetă ; CLOPOTELE DIN COR- 
NEVILLE — 10,30, PRINȚESA CIRCULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) t 
O FEMEIE CU BANI — 10, NUNTA ÎNSÎNGERATĂ — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A): NU SINT TURNUL EIFFEL — 10,30; 
19,30.
e Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : SCAUNELE
— 10,30, LUNA DEZMOȘTENIȚILOR — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la teatrul de vară din 
parcul „Nicolae Bălcescu") : ULISE ȘI... COINCIDEN
ȚELE — 20.
® Teatrul „Barbu Delavrancea' : ȘCOALA NEVESTE
LOR — 20.
• Teatrul Mic : INCIDENT LA VICHY — 20.
• Teatrul „Ion Creangă” : 104 PAGINI DE DRAGOSTE
— 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : ÎNȚELEPȚII DIN HELEM —• 
11; IDEI PENTRU O REVISTĂ — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
NU ADUCE ZIUA CE ADUCE NOAPTEA — 20.
• Circul de stat : SENZAȚIONAL-CIRC — 16; 19,30.

Programul de dimineață începe la ora 8,30 cu 6 
scurtă informare asupra stării vremii și rețeta gospodi
nei • 9,00 — Emisiune pentru tineretul școlar • 10,00
— Miting aviatic. Transmisiune de la Aeroportul Bă- 
neasa • 12,00 — transmisiune de la Ateneu a părții a 
doua a' concertului orchestrei simfonice a Filarmonicii 
de stat „George Enescu", Dirijor : Mircea Basarab. în 
program : Vals imperial, Polca Pizzicato, Trandafirii din 
sud și Trith-Trach de I. Strauss ; Vals din opera „Cava
lerul rozelor” de R. Strauss și Aur și argint de Lehar
• 13,00 — Emisiunea pentru sate, care se închide la 
ora 14,00 • 15,30 — Studioul A : „DUMNEAVOASTRĂ 
IN TRIBUNĂ", reportaj filmat ; CAMPIONATUL MON
DIAL DE FOTBAL — reportaj filmat ; MEDALION RO
GER VADIM și BRIGITTE BARDOT ; „IN MARILE RE
ZERVAȚII DIN AFRICA" — reportaj filmat ; MUZICĂ 
UȘOARĂ • în jurul orei 17,30 — transmisiunea meciu
lui internațional de fotbal ROMANIA — URUGUAY, de 
la stadionul „23 August* din Capitală • 19,30 —- TELE
JURNALUL DE SEARĂ • 19,40 — EVOCARE „MIHAIL 
KOGĂLNICEANU" de prof. Ovidiu Papadima 0 20,00
— ESTRADA TINEREȚII • 21,30 — „DE-AȘ FI HARAP 
ALB" — producție a studioului cinematografic Bucu
rești. Film realizat de Ion Popescu-Gopo după basmul 
lui Ion Creangă ® 23,00 TELEJURNALUL DE NOAPTE
• 23,10 — TELESPORT.

închiderea 
stagiunii 
la Filarmonică

de fotografii artistice cu temă 
sportivă realizate de Ion Mihăi- 
că. Cele 60 de lucrări alb-negru 
și color, reunite în Galeria de 
artă fotografică din str. Brezoia- 
nu 23—25, oglindesc imagini din 
practicarea diverselor sporturi.

arta

des-
di-

Sub bagheta lui Theodor Vavayanis 
(Grecia), Filarmonica de stat „George 
Enescu" iși închide săptămîna urmă
toare stagiunea la Ateneu cu un pro
gram cuprinzînd Simfonia I în Do ma
jor, op. 21 și Simfonia a IX-a în re mi
nor, op. 125 de Beethoven, în concerte
le de sîmbătă 25, ora 20,00 și duminică 
26, ora 11,00. Iși dau concursul Emilia 
Petrescu, Martha Kessler, Ion Piso, 
Marius Rintzler și corul Filarmonicii 
condus de D. D. Botez.

Premiere 
cinematografice

1 CINEMA fl

CRONICA DRAMATICĂ

Expoziție 
de fotografii 
artistice 
cu temă sportivă

Aurel MARTIN

Asociația artiștilor fotografi 
din Republica Socialistă Româ
nia a deschis sîmbătă o expoziția

• Acțiunea „Zimbrul* — produc
ție sovietică. Regia : Vladimir Cebo- 
farev. Este un film de spionaj și a- 
venturi, care evocă evenimente din 
timpul celui de-al doilea război 
mondial.

Bogăția unei arte rafinate
Spectacolele Ansamblului de cîntece și dansuri din Pekin

• COLIBA UNCHIULUI TOM — film 
pentru ecran panoramic : Patria — 9; 
12; 15; 18; 21.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop : Republica — 
8,45; 11,15; 13,45, 16,15; 18,45; 21,15, 
Stadionul Dinamo — 20,15 (la ambele 
completarea Consfătuirea lucrătorilor 
din industria constructoare de mașini , 
București — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, Gloria — 11,30; 14; 16,30; 18,45; 
21,15, Patinoarul „23 August" — 20,15.
• EU SINT CUBA I : Luceafărul — 9; 
12, 15; 18; 21, Feroviar - 15; 18; 21, 
Grădina „Doina" — 20,15, Aurora — 
9,30; 12; 14,30; 17,15; 20; la grădină — 
20,30.
0 DITTE, FIICA OMULUI : Cinema
teca — 10.
0 FANFAN LA TULIPE : Capitol — 
9,15; 11,30; 14,45; 16, 18.30; i.l; la
grădină — 20,15, Grivita (completare 
Ninge) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15.
0 FIII „MARII URSOAICE" — cine
mascop : Festival (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Suceava) — 8.30; 11,30;
14,30; 17,45; 21; Ia grădină - 20,15, 
Arenele Libertății — 20,30. Modern — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21,15, Fe
roviar — 9,30; 12,30.
• SĂRITOARELE DE LA TRAMBU
LINĂ : Lumina — 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20.30.
0 FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop : 
Victoria — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30, 
Melodia (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat tn regiunea 
Iași) — 8,30; 11: 13,30; 16; 18,30; 21, 
Rahova — (completare Vizita în Re
publica Socialistă România a pre
ședintelui Iosip Broz Tlto) — 16; 18,15; 
la grădină — 20,30.

Că arta este un mi
nunat mijloc de comu
nicare între oameni ne-a 
dovedit-o și recentul 
spectacol al Ansamblu
lui de cîntece și dansuri 
din Pekin. în fața bogă
ției de sunet, mișcare și 
culoare cad barierele pe 
care le ridică necunoaș
terea limbii. Simțirea și 
gîndirea unui popor se 
dezvăluie în toată frumu
sețea și grandoarea lor. 
Și arta marelui popor chi
nez este plămădită de oa
meni harnici, talentat! și 
subtili. în actul lor folclo
ric există rafinamentul ab
solut al marii simplități, 
gratia unei simțiri deli
cate — dovezi ale robus- 
teței și trăiniciei spiri
tuale populare. Atît 
creația populară cît 
în arta profesionistă, 
poca nouă, socialistă,
are reflexul în tematica 
inspirată din luptele re-

în 
Si 
e- 
își

Lumea gogolianav

voluționare, din elanul 
creator descătușat, din 
conștiința de sine a po
porului.

Programul a reușit să 
ofere spectatorului o 
imagine a Chinei popu
lare. Unele tablouri, cum 
au fost Marea sărbătoare 
— fragment din oratoriul 
Răsăritul 
drumul 
(o suită 
tematică 
trugerea 
gic“ (o deify 
ventă a aqre

roșu —, Pe 
cantonamentului 
de dansuri cu 
militară), Dis- 
„satului strate- 

'tascare eloc
ventă a agresiunii impe
rialiste în R.D. Vietnam), 
baletul Florile de pe lin
gă marele zid chinezesc, 
Suita de cîntece închi
nate Marelui marș ș.a. 
sînt străbătute de patos 
revoluționar. Cîntecul 
se împletește cu dansul, 
datorită plasticii mișcării 
și concepției muzical- 
coregrafice de ansamblu 
Ideile sînt exprimate

trans-pregnant, intenția 
pare cu evidență. Gama 
mijloacelor dansatorilor 
este foarte întinsă — de 
la gingașele unduiri ale 
mîinilor și pasul parcă 
imaterial al fetelor pînă 
la veritabilele demon
strații de acrobație ale 
bărbaților, care au pro
dus entuziasmul spec
tatorilor. Arta și dis
ciplina de ansamblu 
sînt perfecte. Grația și 
înalta tehnică a dansato
rilor Li Huei-li, Li Vîn- 
in, Suăn Gia-pao, Lian 
Ven-uan, Guo Pao-sien, 
Cen Și-suăn, Ie Sin-din 
au stîrnit 
plauze.

Soliștii 
I-ran și 
formează 
cu un
merge de la cîntecul re
voluționar pînă la cîn
tecul de muzică ușoară. 
Soprana Ma Iui-thao

meritate a-

vocali Ian 
Van Kă-tîn 

un duo unitar, 
repertoriu care

si

Siluetele jerpelite ale săr
manilor funcționari din po
vestirile amare ale lui Go
gol străbat cu sfială, cău- 
tînd parcă să se facă nevă
zute, peisajul cenușiu și în
ghețat al Pefersburgului pri
mei jumătăți a veacului tre
cut. Conțopiști silitori, cali
grafi iscusiți, dar lipsiți de 
alt talent în afară de silin
ță și iscusință, nici măcar 
atrăgători la înfățișare, ei 
îndură aroganța și răuta
tea pînă la cruzime a „înal
tei societăți" aristocratice și 
a carieriștilor din ierarhia 
administrativă și tînjesc 
după puțină înțelegere, 
după puțină căldură ome
nească, după puțină pre
țuire. Dacă s-ar fi limitat să 
ne arate doar cît îndură a- 
ceste ființe, povestirile go- 
goliene ar fi prins, proba
rul, un gust melodramatic. 
Gogol însă rămîne Gogol 
fiindcă-' mai preocupat să 
arate, incisiv, de ce îndură 
mărunții săi funcționari, cît 
de firave le sînt elanurile, 
cît de tristă este dreptatea 
lor și cît de ridicol și-o a- 
pără într-o lume cumplit 
dezumanizată, în care sînt 
condaipnajț fără speranțe. 
Așa este și sărmanul Po- 
prișcin dtiH farnalul unul

n

nebun, frate de suferință cu 
sărmanul Akaki Akakievici 
din' Mantaua, numai că Po
priscin nu-și realizează vi
sul nici pentru o singură zi. 
între el și frumoasa fată a 
directorului nu poate fi nici
odată nimic : dragostea sa 
se lovește de ordinea so
cială și normele de viață 
care împart pe oameni și 
pe unii îi privează dispre
țuitor de fericire. Și cînd vi
sul imposibil îi devine a- 
gresiv, Popriscin delirează. 
De fapt. în singurătatea și 
neputința lui, încearcă să 
învingă logica intolerantă, 
inumană a lumii în 
trăiește, iar nebunia 
mite să gîndească 
decît pînă atunci, 
comporte grptesc,
sfideze nulitatea superiori
lor. în febra delirului său 
deslușim ecourile unor re
alități sumbre prezența 
condițiilor sociale cu care 
Popriscin nu se putea îm
păca. Este o nebunie cu in
vective critice, oglindind 
chinul unu; biet om care nu 
a primit nimic de la viață 
și a fost despărțit de bucu
riile ei.

Numeroase adaptări sce
nice (și una cinematograf!- 
că) în Polonia, Anglia, Bel

care 
îi per- 

allfel 
să se 

dar să

gia, Franța, după Jurnalul 
unui nebun (la fel și după 
Mantaua, care a cunoscut 
pînă acum trei ecranizări) 
dovedesc interesul continuu 
ce-l suscită destinul drama
tic al micilor funcționari go- 
golieni, aceste făpturi săr
mane șl rizibile totodată, 
care se zbat cu disperare 
să-și dobîndească o „situa
ție" într-o societate ne
dreaptă, eforturile lor de a 
ieși din singurătatea mizeră 
fiind sortite eșecului. La 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra*. Jurnalul unui nebun 
a fost adaptat de Mircea 
Marosin cu mult respect 
pentru text ; dar unele pa
saje ale prozei nemaiavînd 
același rost și efect pe sce
nă. cantitatea verbală a 
spectacolului apare exce- 

oSau poate este 
regie 

de Maro- 
lăsal cam

sivă, 
defecțiune de 
semnată fol 
sin — care a 
șterse șt expediate unele 
momente, pe altele, dimpo
trivă îngroșîndu-le, apăsînd 
prea tare. Regizorul, însă, 
a reușit să integreze unicul 
interpret într-un univers 
scenic (evitind recitalul), să 
obțină ritmul dramei, con
torsionat și apoi dezlănțuit, 
să distingă virulența critică

a delirului, punctele de 
contact cu realitatea ale 
unei conștiinfe încețoșate, 
într-o febrilă dezagregare. 
Decorul conceput de Maro- 
sin exprimă totodată izo
larea și vulnerabilitatea 
personajului, o claustrare 
tristă, de o anume striden
tă, reliefată de efecte so
nore și indicafii de mișca
re ostentative. în partea a 
doua, albeața mînjită și bo
țită a marilor pînze ce aco
peră pereții ospiciului ca
pătă un fel de monumenta
litate dezolantă și ireală 
parcă, devine un ecran pe 
care se proiectează chinul 
fără scăpare al unui om.

Pentru a-l juca pe- Po
prisem a fost ales Dumitru 
Furdui și alegerea s-a ară
tat inspirată, tînărul actor 
primind astfel, după atîta 
vreme, un rol de indiscuta
bilă importanță și răspun
dere, cele de pînă acum 
— de obicei adolescenți co
mici, timizi sau sentimen
tali — amenințîndu-l cu o 
timpurie și nedorită manie- 
rizare. Cine l-a auzit însă pe 
Furdui interpreted texte 
de Ion Creangă, Topîrceanu 
sau Wall Whitman, a puiuț 
remarca diversitatea valen
țelor saip artistice. Cu Po

0 OMICRON ; Central (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de 
stat tn regiunea Iași) — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, Flamura (com
pletare Tractorul '66) — 10: 12; 14: 16; 
18,15: 20,30, Grădina „Expoziția" (Piața 
Scînteii) — 20,30.
0 WINNETOU — seria a Il-a :
— 14,30; 16,30; 18,45: 21.
0 PROGRAM PENTRU COPII :
— 10; 11,15; 12,30.
0 FERICIREA IN TRAISTA :
— 13.4Ș; 16; 18,15; 20,30.
0 CLOVNUL FERNAND — AJUTOR, 
MĂ ÎNEC — CÎND SOȚIA E PLE
CATĂ — STELUȚA CENUȘIE — ÎN 
PALATUL VECHI — HALAL MEȘTERII
— ȘTIINȚA ȘI TEHNICĂ nr. 12/1965 : 
Timpuri Noi — 9—21 în continuare.
0 NU PLÎNGE, PETER I — cinema
scop : Giulesti (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în re
giunea Suceava) — 10,30; 15,30; 18; 
20,30.
0 FIFI ÎNARIPATUL : înfrățirea între 
popoare (completare Pescari amatori)
— 10; 12: 14; 16; 18,15; 2'0,30,
0 FAȚA PIERDUTA — cinemascop și 
ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop : Excelsior — 10; 
15,15; 19,30.
0 O CLASĂ NEOBIȘNUITA : Dacia 
(completare O poveste cu cîntec) — 
9,30—13,45 în continuare ; 16; 18,15;
20.30.
0 TREI PAȘI PE PĂMÎNT : Buzești 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Iași) — 
14; 16,15; 18,45: la grădină — 20,30, 
Tomis (completare Ninge) — 10; 12,15; 
16; 18,15: 20,30.
0 VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : 
Crîngași — 16: 18; 20.
0 SOȚIE FIDELĂ : Bucegi (completare 
Tractorul '66) — 9,30: 11,45: 14: 16,15; 
18,30: 20,45; la grădină — 20,15, Lira 
(completare Culori tn pictură) — 15; 
17,15; 19,30; la grădină —-20,15.
0 A FOST CÎNDVA HOȚ - cinema
scop : Unirea (completare Rășinari) — 
16; 18,15; la grădină — 20,30.
0 ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : Flacăra — 10: 15,30: 18: 20,30, 
Drumul Sării — 11; 15,15; 17,45: 20.
0 DEPĂȘIREA : Vitan (completare 
Știință șl tehnică nr. 11/1965) — 16;
18.30.
O SERBĂRILE GALANTE : Arta (com
pletare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Suceava) — 9; 
11,30; 14; 17; 19,30: la grădină —
20.30. Floreasca (completare' Ninge) — 
11,45; 14: 16,15: 18,30; 20,45, Grădina 
„Progresul" — 20,30.
0 NOAPTEA IGUANEI : Miorița — 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 21, Volga — 
8,30: 10,45; 13,15: 15,45; 18,15: 20,45.
0 LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cine
mascop : Munca (completare Un bloc 
neobișnultl — 10,30; 16; 18,15: 20,30.
0 HAIDUCII — cinemascop : Popular 
(completare 1 Mal I960) — 11,30; 16; 
18,30; 21, Pacea (completare Congresul 
sindicatelor) — 16; 18,15; 20,30.
0 OPERAȚIUNEA „I" : Moșilor (com
pletare Congresul sindicatelor) — 
15,30; 18; 20,30.
0 ATENTATUL — cinemascop : Cos
mos — 14; 16: 18; 20.
0 DE LA 7 LA 12 : Viitorul (comple
tare Otto Iulievici Schmidt) — 15,30; 
18; 20,30.
0 PARCAREA INTERZISĂ : Colentina 
(completare Pavlik) — io, 16; 18,15; 
20,30; la grădină — 20.
0 GENTLEMANUL DIN COCODY —. 
cinemascop : Progresul (completare 1 
Mai 1966) — 14, 16,)5, 18,45; 21.
0 CORĂBIILE LUNGI — cinemascop t 
Ferentari — 10; 12,30; 15,30. 18; 20,3e. 
0 ADEVĂRATA T.'.?’ 
MULUI: Cotroceni — 10,30; 
20,30.
0 O STEA CADE DIN CER 
„Moșilor" — 20,15.
0 CARTIERUL VESELIEI: 
„Tomis" — 20,15.
0 FATA DIN JUNGLĂ s 
„Progresul-Parc" — 20,30.
0 LALEAUA NEAGRĂ — cinemascop; 
Grădina „Vitan" — 20,30
0 INSPECTORUL , Clubul Uzinelor 
„Republica" 10, 1J, 17.30,

-fy'--- 
Union

Doinaare o voce mlădioasă 
penetrantă, o excelentă 
muzicalitate (a cîntat, 
printre altele, într-o 
foarte corectă limbă ro
mânească, Asta e Mol
dova mea). Un bariton 
remarcabil ca amploare 
vocală este Ma Gu-cuan, 
ale cărui calități au fost 
puternic evidențiate în 
cîntecul popular în satul 
meu adie în zori vint de 
primăvară ; acompaniind 
la acordeon, Ian Ven- 
thao a creat o at
mosferă de poezie ele
vată. Dincolo de intere
sul pentru inedit al so
norității, am admirat fe
lul în care Siu 
a cîntat 
strument 
și arcuș, 
dulce și

Orchestra, condusă de 
Dan Gian, a sunat exact 
și suplu, coloritul in
strumentelor tradiționale 
împletindu-se armonios 
cu restul orchestrei, da
torită, fără îndoială, șl 
măiestriei orchestrației. 
Caracterul popular 
muzicii provine nu 
mai din faptul că 
folosit aranjamente 
muzică folclorică, dar și 
din izvoarele profund 
naționale ale artei com
pozitorilor chinezi. Struc
tura muzicală, ca și un 
univers timbral specific 
persistă în memoria as
cultătorului ca expresie 
a sensibilității unui po
por cu o înaltă înzestra
re artistică.

Spectacolul Ansamblu
lui de cîntece și dansuri 
din Pekin a contribuit o 
dată mai mult la cunoaș
terea marelui popor chi
nez

• Fanfomai — film francez în 
culori, cu Jean Marais, Louis de 
Funes, Mylăne Demongeot. Regizo
rul filmului : Andre Hunebelle, cere 
a realizat și „Cocoșatul", „Misterele 
Parisului' și „Miracolul lupilor".

Doina

Gian-tă 
la „erhu' (in- 
cu două coarde 
de un timbru 
nazal).

o Dragostea șl moda —- come
die muzicală iugoslavă (în culori). 
Regia : L. J. Radicevici.

Lucrări simfonice 
romanești 
în primă audiție
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al 
nu- 

s-au 
de

pe scenă
în concertul de luni, 20 iunie, ora 

20,00, de la ATENEU, orchestra simfo
nică a Cinematografiei oferă, sub ba
gheta lui Paul Popescu, un program de 
muzică romănească compus din prime 
audiții : „Omagiu lui Palestrina" de 
Doru Popovici. Soliste : Maria Moraru 
Hurduc și Martha Kessler ; Simfonia a 
IlI-a de Gh. Dumitrescu ; „Omagiu lui 
Brâncuși” de Costin Miereanu. Solistă: 
Agneta Kriza ; „CIntecul stelelor" da 
Mihai Mitrea Celorianu. Solistă : Ag
neta Kriza ; Concertul pentru pian și 
orchestră de Aurel Stroe. Solist : C. 
Ionescu Vovu.

să iasă 
cu care

prisem, el încearcă 
din matca rolurilor 
a fost obișnuit, și faptul că 
susține singur întregul spec
tacol i-a dublat dificultatea 
încercării. Rezultatul este 
meritoriu : personajul său a 
fost îndelung gîndit, lucrat 
cu grija amănuntului (chiar 
dacă nu totdeauna cel mai 
sugestiv găsit de regizor), 
apropiat cu căldură, dar și 
nuanțat cu ironie. Este un 
Popriscin incisiv, dar și 
demn de milă, alternînd di
namismul steril și inerția a- 
patică, avînd ceva copilă
ros în înfățișare și în com
portările iritate, lipsa ma
turizării corespunzînd par
că nerealizării umane. O 
nervozitate nestăpînită care 
se stinge brusc, așa cum a- 
pare, o agitație ciudată a- 
nunță apropierea nebuniei. 
Cînd vine acasă, pare 
hăituit, patul îi este un re
fugiu și împrejur ridică o 
baricadă de mobile. Deși 
nu reușește totdeauna să 
lumineze sensul delirului 
(fiind un delir cu sens și 
„cheie") să sublinieze sem
nificația unor pasaje, inter
pretul aduce acel amestec 
de dramatism emoționant și 
comic, propriu rolului, .pen
tru a izbucni convingător

în pateticul său lamento 
din final. Talentat, dezin
volt, cu un farmec personal 
recunoscut, cu o înclinație 
certă spre comedie (și să 
nu se creadă că-i facem din 
asta o „etichetă* sau un re
proș), așa ne apare Furdui 
și după interpretarea aces
tui rol de mare dificultate, 
în care dă un adevărat exa
men de virtuozitate (încă în 
formare). în același timp, a 
ieșil în evidență că înzes
tratul actor mai trebuie să-și 
desăvîrșească posibilitățile 
de compoziție și transfigu
rare scenică, cum o arată 
multe momente insuficient 
justificate, mai mult „făcu
te” decît trăite, unele pa
saje artificiale, „albe” în 
caracterizarea personajului 
său. Este o problemă care 
ar trebui să-l preocupe, a- 
ceasta depinzînd atît de 
eforturile proprii pe care 
le va depune în viitor pen
tru perfecționarea măies
triei sale profesionale, cît 
și de modul în care va fi 
dis'ribuif și va avea posibi
litatea să lucreze în viitor. 
Sperăm că acest rol va ră
mîne un moment de răscru
ce în dezvoltarea tînărului 
actor.

și a marii sale arte.

Petru CODREANU

★

Sîmbătă dimineața, 
Virgil Florea, vicepre
ședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură 
și Artă, a primit pe con
ducătorii Ansamblului 
de cîntece și dansuri din 
Pekin. La întrevedere, 
care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă priete
nească, au luat parte 
funcționari superiori din 
Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă și re
prezentanți ai Ambasa
dei R. P. 
București.

In aceeași zi, la Tea
trul C.C.S. a 
întîlnire între membrii 
Ansamblului de cîntece 
și dansuri din Pekin și 
membri ai unor ansam
bluri folclorice din Ca
pitală.

Chineze la

Ion CAZABAN

avut loc o

(Agerpres)

Spectacole 
de operă 
în interpretarea 
absolvenților 
Conservatorului

In cadrul examenului de stat, stu
denții clasei de operă de la Conserva
torul „Ciprian Porumbescu" prezintă 
în STUDIOUL CONSERVATORULUI 
vineri, 24 Iunie, ora 20,00, opera „TRA- 
VIATA", în regia lui Eugen Gropșea- 
nu, iar sîmbătă, 25, ora 20,00, opera 
„DON PASQUALE". Regia : Bissy Ro
man. Conducerea muzicală, la ambe
le spectacole : Ilasion Ionescu-Galați.

Un disc 
pentru cei mici

Seria discurilor cu figuri în relief, 
în care a apărut nu de mult „Scufița 
Roșie", s-a îmbogățit recent cu popu
larul basm al lui Ion Creangă — 
„Punguța cu doi bani". Basmul a fost 
dramatizat cu concursul unor actori, 
printre care Mircea Crișan, Dinu Ian- 
cuiescu, Mircea Constantinescu și alții. 
Deschizînd coperta mapei în care se 
află ambalat discul, copiii vor vedea 
imagini de basm, cu principalele per- 
lonaje i moșul, baba șl boierul.

FAȚA A FASCIS-
15; 17,45;

Grădina

Grădina

Grădina
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TOVARĂȘUL GHEORGHE RĂDULESCU

S-A ÎNTORS DE LA PRAGA
Teri s-a înapoiat în Capitală, 

venind de la Praga, Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
cialiste România.

La sosire, pe aeroportul 
neasa, au fost prezenți 
Verdeț, vicepreședinte al 
siliului de Miniștri, Nicolae 
san, președintele Consiliului 
perior al Agriculturii, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Horatiu Atanasiu. vice
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Octavian Groza, ad
junct al ministrului energiei elec
trice, și alte persoane oficiale.

Au fost de fată

So-

Bă-
Ilie 

Con- 
Gio-
Su-

Cestmir Cisar,

ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei.

*
La plecarea din Praga, pe aero

portul Ruzyne, au fost prezenți O. 
Simunek. vicepreședinte al guver
nului R.S. Cehoslovace, F. Hamouz, 
ministrul comerțului exterior, E. 
Misovsky, locțiitor al ministrului 
comerțului exterior, V. Strakos, 
vicepreședinte al Comisiei de Stat 
a Planificării, și alte persoane ofi
ciale.

Au fost, de asemenea, prezent! 
prof. Gh. Nițescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Pra
ga, și alți membri ai ambasadei.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Petre Blajovici, a primit 
sîmbătă dimineața pe H. Fergu
son, președintele Consiliului Mu
nicipal al orașului Londra, îm
preună cu soția, și C. H. Francisc, 
șeful protocolului Consiliului Mu
nicipal.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, a 
participat Ion Cosma, președinte
le Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al orașului București.

★
în dimineața aceleiași zile, H. 

Ferguson, însoțit de Ion Cosma, a

vizitat terenurile sportive ale Clu
bului corpului diplomatic, iar d-na 
Ferguson, împreună cu Eva Cos- 
ma, soția președintelui Comitetu
lui executiv al Sfatului popular 
al orașului București, a făcut o 
vizită la Muzeul satului. Oaspeții 
au luat parte, de asemenea, la o 
gală de filme documentare româ
nești, organizată la Casa de cul
tură a I.R.R.C.S. După-amiază, 
oaspeții londonezi, însoțiți de Ion 
Cosma, au plecat spre Brașov.

(Agerpres)

//Peste două minute
/✓moare tatăl tău

O noutate în mișcarea artistică de amatori
A

întoarcerea
afacerilor

ministrului Ministrul comerțului
externe

de la Moscova
Sîmbătă la amiază s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la Mosco
va, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, care a parti
cipat la consfătuirea miniștrilor 
afacerilor externe ai țărilor parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via.

Cu același avion a sosit și mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Bulgaria, Ivan Bașev, care în 
drum spre patrie a făcut un popas 
la București.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
ra, au fost prezenți Alexandru 
Boabă și Voinea Marinescu, mi
niștri și membri ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul 
București, și 
ambasadorul 
București.

exterior s-a întors
în Capitală

Sâptâmina 
populare

teatrelor

Uniunii Sovietice la 
Gheorghi Bogdanov, 
R. P. Bulgaria la 

(Agerpres)

Ministrul comerțului exterior, 
Gheorghe Cioară, a sosit sîmbătă 
după-amiază în Capitală, venind 
de la Praga, unde a semnat A- 
cordul de lungă durată privind 
schimbul de mărfuri și plăți în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Ceho
slovacă pe perioada 1966—1970.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți Bucur 
Șchiopu, ministrul industriei ali
mentare. adjunct) ai ministrului 
comerțului exterior, funcționari 
superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe.

Au fost de față Cestmir Cisar. 
ambasadorul R S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasa- 

(Agerpres)

Tn scopul dezvoltării continue 
a mișcării teatrelor de amatori,' 
Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia și Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă organizează 
între 20—26 iunie, la Turnu Se
verin, o „Săptămînă a teatrelor 
populare de amatori’. La a- 
ceastă manifestare artistică, la 
care își vor da concursul tea
trele populare de amatori ale 
sindicatelor și ale caselor de 
cultură, se vor prezenta, printre 
altele, spectacole cu piesele : 
„Act venețian” de Camil Petres
cu (Teatrul popular al casei de 
cultură din Mediaș), „Copacii 
mor în picioare" de Al. Cassona 
(Teatrul popular al sindicatului 
Combinatului chimic din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej). „Ori- 
cît ar părea de ciudat" de Do-

rel Dorian (Teatrul popular al 
sindicatului Combinatului chi
mic din orașul Victoria), „Fii
cele" de Sidonia Drăgușanu 
(Teatrul popular al casei de cul
tură din Rm. Vîlcea), „O felie de 
lună" de A. Storin (Teatrul popu
lar al sindicatului Uzinelor me
talurgice din Cugir), „N-a fost 
în zadar" de Al. Mirodan, după 
Al. Șiperco (Teatrul popular al 
Palatului culturii din Turnu Se
verin).

Spectacolele vor avea loc în 
sala Palatului culturii din Turnu 
Severin. La încheierea „Săptă- 
mînii teatrelor populare de a- 
matori" va avea loc o consfă
tuire de analiză a activității a- 
cestor colective teatrale de ama
tori în stagiunea 1965—1966 și 
se vor discuta propunerile de 
repertoriu pentru noua stagiune.

Cronica zilei

Tirapul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 iunie a.c. In țară : vreme în 
general frumoasă. Cerul va fi variabil. 
Local vor cădea ploi sub formă de a- 
verse însoțite de descărcări electrice. 
Vînt potrivit, cu unele intensificări în 
sud-estul tării din sectorul estic. Tem
peratura în scădere ușoară la început.

apoi în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între 8—18 grade, Iar maximele 
între 21 și 31 grade. In București și 
pe litoral : vreme în general frumoasă 
Cerul va fi variabil. Vînt potrivit, cu 
unele Intensificări din sectorul estic. 
Temperatura ușor variabilă.

în zilele de 17 și 18 iunie a avut 
loc în Capitală o consfătuire pe 
țară la care au participat dirijori 
ai formațiilor corale și instrumen
tale de amatori de la orașe și sate. 
Consfătuirea, organizată de Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă și Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor

România, a analizat unele proble
me actuale ale mișcării muzicale 
de amatori din țara noastră. Audi
țiile și aplicațiile practice care au 
avut loc cu acest prilej au consti
tuit un valoros schimb de expe
riență.

Sean Flynn este fiul decedatului actor 
american Errol Flynn. După primele sale 
succese in film, el a plecat in calitate de 
corespondent de război în Vietnamul de 
sud. In reportajul apărut sub titlul de mai 
sus in revista vest-germană „DER. STERN". 
Sean Flynn relatează cum un ofițer ameri
can a încercat să intimideze un băiat de 
17 ani, suspectat de a fi membru al de
tașamentelor patriotice, împușcîndu-l pe 
tatăl acestuia.

„E cald. Aerul este 
înăbușitor, umed. Ne 
aflăm la Duc Phong, 100 
km spre nord de Saigon, 
înaintăm prin junglă. 
„Noi" — înseamnă ca
marazii mei de la o u- 
nitate a trupelor spe
ciale americane și un 
batalion al trupelor gu
vernamentale sud-viet- 
nameze.

Deodată auzim un pî- 
de bambus. Un bă- 
de aproximativ 17 
o ia la fugă. în. tim- 

fugii aruncă un 
Co-

rîit 
iat 
ani 
pul 
pumn de cartușe, 
mandantul trupelor sai- 
goneze strigă : ..Stai !“. 
Băiatul fuge însă mai 
departe. Cîțiva soldați îl 
urmăresc După zece mi
nute au pus mîna pe el. 
îl tîrăsc, prin noroi, pî
nă la noi.

Băiatul este scund de 
statură, dar bine făcut. 
El neagă cu încăpățâ
nare că ar face 
dintr-o unitate a 
congului (astfel denu
mește presa occidentală 
formațiunile patriotice 
de luptă — n.r.). în- 
tr-unul din buzunarele 
sale se găsește însă un 
carnet cu următoarea 
însemnare : „Al 271-lea 
batalion independent".

parte 
Viet-

Ceva mai tîrziu, sud- 
vietnamezii fac un al 
doilea prizonier : tatăl 
băiatului, de aproxima
tiv 55 de ani. Și el nea
gă că ar fi partizan. în 
rucsacul său se găsesc 
cartușe, iar aceasta con
stituie o „dovadă" con
cludentă.

Cei doi prizonieri sînt 
aduși în fata comandan
tului saigonez. Ei neagă 
că ar fi rude deși din 
documentele găsite asu
pra lor acest lucru re
iese limpede Comandan
tul saigonez, enervat de 
faptul i ” 
nuă să 
atît de 
îneît. îl 
mînt.

Intervine un ofițer a-

că tînărui conti- 
nege. îl lovește 

■ puternic în fată 
trîntește la pă

AZI ÎN CAPITALA
ORA 6,01 • plecarea primului echipaj în „Raliul București’ ; 

Pavilionul Expoziției Economiei Naționale — Piața Scînteii.
ORA 9 • finalele campionatului republican de ciclism — con

tratimp perechi (șoseaua Olteniței).
ORA 9,30 • pe aeroportul Băneasa începe mitingul aviatic, 

In cadrul căruia vor evolua ași ai pilotajului sportiv, ai parașu
tismului și planorismului.

ORA 11 • deschiderea festivă a campionatelor mondiale de 
popice. Arena Voința (Pipera, tramvai 5).

ORA 17,30 • Meci Internațional de fotbal pe stadionul 
August' i România—Uruguay.

Pe scurt de peste hotare
La campionatele mondiale mas

culine de volei, care vor avea loc 
între 30 august și 12 septembrie în 
R. S. Cehoslovacă, și-au anunțat 
participarea 24 de echipe. Acestea 
au fost repartizate în 4 grupe, după 
cum urmează : Grupa A (la Praga) 
— Cehoslovacia, Iugoslavia, R. P. 
Chineză. Italia. R. F Germană, Iz- 
rael: Grupa B (la Nitra) — U.R.S.S., 
Ungaria, R. D. Germană. S.U.A., 
Franța. Mexic ; Grupa C (la Ceske 
Budejovice) — ROMANIA, Polonia, 
Olanda, R. P. Mongolă, Turcia, Ar
gentina ; Grupa D (la Jihlava) — 
Bulgaria, Japonia. Brazilia. R.P.D. 
Coreeană, Belgia și Finlanda.

ARGENTINA — DANEMARCA 2—0. 
In prezența a peste 10 000 de spectatori 
s-a disputat la Copenhaga întîlnirea in
ternațională de fotbal dintre reprezen
tativele Argentinei și Danemarcei. Vic
toria a revenit argentinenilor cu scorul 
de 2—0 (1—0).

UN NOU 
FRANȚEI s-a 
unui concurs 
Charletv din Paris. Jacgues Madubost a 
cîștigat proba de săritură în înălțime cu 
o performantă de 2,15 m. Proba de 
m a revenit atletului australian 
Clarke în 13 43'6/10.

RECORD ATLETIC AL 
înregistrat In cadrul 

desfășurat pe stadionul

5 000 
Ron

con-„TURUI MARII MARMARA* a 
tlnuat cu a doua etapă, desfășurată In
tre Tektrdag-Geîibolu (165 km). Etapa a

Autodepășire
(Urmare din pag. I)

încredințat rezolvarea 
unor probleme-cheie : 
mica mecanizare, or
ganizarea fluxului la 
montaj general, exe
cutarea unor standuri 
de probă și a unor im
portante dispozitive. 
Prin închegarea u- 
nor echipe mari, ra
za răspunderii indi
viduale creștea, fieca
re era pus să „vadă" 
dincolo de propriul 
banc de lucru. Speriați 
de urcuș, unii au ră
mas la poale. Au ple
cat. Nu înțelegeau că 
astăzi, pretutindeni, 
viața impune cote mai 
înalte. Interesant este, 
epilogul: după numai 
cîteva luni de la „ne 
găsim noi norocul în 
altă parte, ce credeți 
voi ?“ cîțiva au venit 
cu cereri de reangaja
re. S-au simțit „dez
rădăcinați" ? Au stră
bătut, după expresia 
unui clasic, drumul 
spinos al înțelegerii ? 
Un episod de care 
nu-și amintesc cu plă
cere...

O astfel de bătălie, 
desfășurată pe un 
front atît de larg, a- 
tingînd structura de 
adîncime a tuturor 
locurilor de muncă, nu 
e un continuu șir de 
succese. S-a încercat 
organizarea fluxului 
tehnologic la montaj 
motoare. Măsura, bi
zuită pe entuziasm și 
nu pe o pregătire co
respunzătoare, a eșuat. 
A urmat — a fost o 
piatră de încercare a 
tenacității, 
munci fără 
imediate și 
loase — o 
zare a echipelor. Vre
me de cîteva luni, a- 
ceiași oameni. Au fost 
studiate amănunțit 
toate fazele de lucru, 
în cadrul fiecărei e- 
chipe. Apoi, o dată 
descoperite rezervele, 
productivitatea a cres
cut cu circa 40 la sută 
și au urmat alte ope
rații nu mai puțin mi
găloase. Așa s-a in
trodus fluxul.

Mergînd de-a lun
gul lut, directorul loan 
Bogdănescu remarcă :

a unei 
rezultate 

spectacu- 
reorgani-

— ...și nu este vor
ba numai de acest 
flux, ci de cel mai 
larg, mai cuprinzător, 
al indicatorilor noștri 
de plan. Ceea ce pă
rea anii trecuți o im
posibilitate, acel „nu 
putem" repetat, a lă
sat locul unui puls 
normal. Cine își închi
puia că, față de cele 
860 de reparații capi
tale, vom putea atin
ge, cu propriile noas
tre puteri, 2 100, cite 
dăm astăzi ? Si 
dăm fără acele mult 
cerute investiții. Am 
învățat, înainte de a 
cere, să punem în va
loare noi și noi rezer
ve interne.

Sau, într-un cuvînt: 
autodepășire.

Pe biroul său, di
rectorul desfășoară 
niște coli duble de 
hîrtie : un plan amplu 
și concret privind mă
suri (52 !) de îmbună
tățire a calității. Nu 
știu de ce, colile aces
tea îmi lasă impresia 
unei hărți. Harta unei 
noi . bătălii care în
cepe.

revenit ciclistului bulgar Ivan Bobekov, 
cronometrat în 4h 03'40", care a trecut 
în fruntea clasamentului general indivi
dual, urmat de Week (Belgia) și An- 
selme (Franța).

I 
I
I

4r
Artistul poporului Radu Beligan, 

președintele Consiliului teatrelor, 
a primit sîmbătă dimineața, la Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, pe membrii conducerii Tea
trului Național din Belgrad.

La întrevedere au participat. re
prezentanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, regizori și 
actori bucureșteni.

★
în seara aceleiași zile, colectivul 

artistic al Teatrului National din 
Belgrad a prezentat în sala Come
dia a Teatrului Național „I. L. Ca- 
ragiale" din Capitală spectacolul 
„Thomas More" de Robert Bolt. 
Rolurile principale au fost susținu
te de Jovan Milicevic, Mira Stupi - 
ca. Stanislava Pesic, Milos Zutic, 
Predrag Tasovac, Vasa Pantelic și 
alții.

La spectacol au participat Ion 
Moraru, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un nume
ros public.

în sală se aflau membri ai Am
basadei R.S.F. Iugoslavia în Repu
blica Socialistă România.

(Agerpres)

merican. El își exprimă 
părerea că în acest caz 
brutalitățile nu vor da 
nici un rezultat. Este 
mai bine ca tînărui să 
fie tratat pe cale «psi
hologică». Americanul dă 
ordin ca tatăl să fie dus 
la o parte Apoi îl aver
tizează pe tînăr că dacă 
în două minute nu de
pune o mărturie, tatăl 
său va fi împușcat. Tî
nărui nu scoate o vorbă.

După 15 secunde, ame
ricanul îi bagă, sub ochi 
ceasul său cu secundar 
central. Prizonierul ’și 
mușcă buzele, dar con
tinuă să tacă. America
nul îl silește să 
la ceas

Au trecut cele 
minute.

Americanul dă 
«Să fie împușcat 
nul».

Băiatul își ridică ochii. 
Apoi aude detunătura. 
El respiră adînc, din 
ochi îi năvălesc lacrimi. 
Se trîntește la pămînt. 
își dă în cap cu pumnii 
plini de noroi.

Americanii îl lasă un 
timp să plîngă. Apoi îl

se uite

două

ordin : 
bătrî-

ridică de umeri. îl 
trebă dacă acum 
vorbi despre activitatea 
sa în favoarea partizani
lor. „Nu !“ — strigă bă
iatul. „Nu. nu

Este legat strîns cu o 
curea și dus sub es
cortă.

Două zile mai tîrziu. 
Patrulam de-a lungul 
rîului Duc Phong. în 
fața bisericii catolice s-a 
adunat un grup de oa
meni. Deodată răsună o 
salvă de mitralieră. Par
tizanii sînt acei care 
trag.

în ziua următoare, 
saigonezii îl arestează pe 
primarul din Duc Phong. . 
îl întreabă cine și de 
unde s-a tras. Dar spre 
surprinderea lor acesta 
tace. Soldatii guverna
mentali îl lovesc pe pri
mar în fată și în abdo
men. Dar 
tacă.

Atunci, 
scoate o 
leagă pe . 
cioare, apoi îl spînzură 
cu capul în jos de un 
copac".

în-
va

el continuă să

unul din ei 
frînghie și-l 

primar de pi-

BRUXELLES-UL MANIFESTA
RĂCEALA FAȚA DE SHAPE

Hotărîrea luată la sesiunea 
N.A.T.O. ca sediul cartiezului ge
neral suprem al Forțelor aliate din 
Europa (SHAPE) sâ iie mutat pe te
ritoriul belgian, a dat naștere la 
numeroase discuții. Iatâ ce rela
tează ziarul american „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE" în legătură cu 
această problemă :

„Belgia, supusă în oarecare mă
sură unei acțiuni de răsucire a 
brațului, s-a declarat de acord fără 
entuziasm vizibil să accepte SHAPE 
pe teritoriul său. Dar publicul ur
mează încă să fie convins.

Faptul că conducătorii belgieni 
au anticipat diiicultățile a devenit 
evident atunci cînd au insistat, în 
timpul întrunirii N.A.T.O. de la Bru
xelles, ca noul sediu al SHAPE să 
fie definit ca Benelux pentru a evita 
să se sublinieze, deși toți știu că 
aceasta înseamnă regiunea Bru- 
xelles-ului".

In continuare autorul articolului 
se referă la obiecțiile ridicate 
conducătorii belgieni față de 
ceastă hotărîre.

„Oficialitățile subliniază un
pect al problemei financiare — cît 
va costa Belgia crearea condițiilor 
favorabile instalării SHAPE. «Nu 
poate fi trecut cu vederea, spunea 
într-un interviu ministrul de externe 
Pierre Harmel, că în pofida unor 
avantaje economice vagi și teore
tice — referindu-se la cheltuielile 
pe care le vor face familiile func
ționarilor N.A.T.O. în Belgia — sta
bilirea cartierului general al 
N.A.T.O. în Belgia ar ridica ime
diat în fața țării noi poveri, fără a

de
a-

as-

lua în seamă efectele financiare 
indirecte într-o perioadă de infla
ție. De aceea considerăm că Bel
gia ar trebui să ceară aliatilor săi 
din N.A.T.O. să-și reconsidere an
gajamentele în legătură cu ali
anța».

Intr-un limbaj mai clar aceasta 
înseamnă că Belgia este de părere 
că ceilalți allați ar trebui să plă-1 
tească pentru crearea pe teritoriul 
său a condițiilor necesare N.A.T.O. 
și că ar trebui să i se permită Bel
giei să-și reducă actualele angaja
mente față de blocul militar.

Se sugerează la Bruxelles că con
tribuția Belgiei la N.A.T.O. — care 
este astăzi de două divizii — ar 
trebui redusă la una.

Celălalt aspect financiar este 
lansat nu de guvern, ci în presă — 
teama că cele cîteva mii de (amilii 
ale funcționarilor N.A.T.O. să nu 
determine o creștere a prețurilor și 
chiriilor pentru toată lumea.

Există și teama pentru eventua
lele urmări pe care prezența co
mandamentului N.A.T.O la Bruxel
les le-ar putea avea asupra secu
rității Belgiei. Ziarul conservator 
„Special", imaginează aceasta în
tr-o caricatură reprezentînd o uria
șă bombă care cade peste Bruxel
les purtînd explicația „Ținta". O 
oficialitate belgiană a recunoscut 
că în această țară, sensibilizată de 
faptul că timp de secole a servit 
drept cîmp de luptă unor puteri 
străine, pericolul că SHAPE ar pu
tea să atragă o eventuală contra- 
lovitură afectează populația.

Tn rîndurile grupului 
parlamentar laburist, care 
formează acum o majorita
te confortabilă în parla
mentul britanic, are loc o 
evoluție interesantă în di
recția criticării 
într-o serie de 
în care poziția 
în dezacord cu 
maselor de alegători. Este 
o evoluție mai rapidă chiar 
decît crezuse aripa de sfîn- 
ga a laburiștilor. Noi, de
putății din această aripă, 
apreciasem că după victo
ria din alegeri va urma o 
perioadă de euforie sau, în 
orice caz, se va lăsa să 
treacă un timp mai îndelun
ga! pentru a-i da guvernu
lui șansa să-și pună în a- 
plicare promisiunile făcute 
în campania electorală.'

Pornind de aci, stînga la
buristă a ajuns la conclu
zia că în cursul acestui an 
ea ar trebui să-și axeze 
activitatea mai ales în di
recția de a face masele să 
înțeleagă legătura dintre 
politica externă a guvernu
lui, a cărei promovare im
pune cheltuieli militare ex
cesive, și dezamăgirea pe 
care o provoacă opiniei 
publice faptul că — așa 
cum se pretinde — din 
lipsă de bani nu pot 
fi înfăptuite îmbunătăți
rile sociale și econo
mice făgăduite. Noi consi
derăm că, stimulînd sen
timentul maselor de nemul
țumire și de frustrare în le
gătură cu aceste probleme 
interne, de ofensă morală 
și umilire națională în le
gătură cu docilitatea față 
de S.U.A. și mai ales cu 
sprijinul acordat agresiunii 
americane în Vietnam, se 
va stîrni un vînt politic su
ficient de puternic pentru 
a sili guvernul să-și schim
be drumul.

re- 
am 
sa- 
în

guvernulul 
probleme, 
sa vine 

năzuințele

Nu am obținut încă 
zultatele dorite. Dar 
fost totuși surprinși șl 
tisfăcufi de schimbările 
ritm rapid care se produc
în sensul scontat de stîn- 
ga în cadrul partidului și 
al grupului parlamentar la
burist. Cu prilejul vacan
ței de Rusalii — scria co
respondentul politic de la 
„Observer’ — membrii 
grupului parlamentar s-au 
împrăștiat în țară, părăsind 
Londra „înfr-o stare de spi
rit de dezorientare lugu
bră", 
stranie

aproape „o stare 
de insubordonare

vin numai din partea aripii 
de stînga sau a cîforva e- 
lemente înrăite ale aripii 
drepte. Se poate spune că 
o crescîndă stare de scep
ticism și de îndoială poate 
fi întîlnifă chiar și la unii 
din cei mai fervenți admi
ratori ai premierului Wil
son’.

Sentimentul de ofensă 
morală — la care m-am re
ferit — provocat de spri
jinul acordat de guvern a- 
gresiunii americane 
Vietnam devine atît de 
ternic în întreaga țară 
cît nu poate să rămînă

Evoluții

din 
pu- 
în- 

fără

guvernul tșl afirmă dorința 
de a contribui la îmbună
tățirea relațiilor Est-Vest. 
Deputății din aripa de stin
gă îi cer însă să acționeze, 
să manifeste 
direcția unor 
crete pentru 
securității europene. Unii 
dintre aceștia conside
ră că, după Franța, ar fi 
cazul ca și Anglia să pună 
problema revizuirii dispozi
tivului militar în N.A.T.O. 
și se întreabă dacă nu a 
sosit momentul ca, în inte
resul destinderii, să se ac-

inițiativă în 
măsuri con- 

asigurarea

politice engleze
latentă (mai mult decît cri
tic democratică și mai pu
țin decît revoltă deschi
să)". Și corespondentul de 
la „Observer", ca și alții 
de la alte ziare, explică a- 
ceastă atmosferă prin de
zamăgirea provocată de 
caracterul ambiguu al po
liticii oficiale. Există senti
mentul, scrie un alt cores
pondent, că „prea se cere 
parlamentarilor care nu au 
funcții guvernamentale și 
partidului în genere să ia 
totul pe încredere ; iar 
parlamentarii nu sînf deloc 
convinși că încrederea este 
îndreptățită... Criticila nu

de Konni ZILLIACUS 
membru al parlamentului 

britanic

numai 
atitu- 

se va 
sensul

urmări în rîndul parlamen
tarilor laburiști și nu 
al lor; în cazul că 
dinea guvernului nu 
schimba cei puțin în
aceleia pe care se situează 
în această problemă guver
nul francez, s-ar putea ca 
el să se găsească în fafa 
unei opoziții parlamentare 
de mari proporții.

In problemele europene,

ționeze pentru desființarea 
blocurilor și încetarea 
curse' înarmărilor. Tn aceas
tă privință, un eveniment 
remarcabil l-a constituit 
moțiunea inițiată și înscrisa 
pe agenda Camerei Comu
nelor de un numeros grup 
de deputați laburiști în 
sprijinul politicii guvernu
lui român în problemele 
securității europene. Mo
țiunea invită Camera Co
munelor să salute politica 
guvernului român, așa cum 
a fost exprimată în cuvîn- 
tarea domnului Ceaușescu, 
prin care se cheamă la abo-

llrea pactelor militare, pre
cum și la retragerea Lupe
lor străine, ca o bază ne
cesară în vederea unor noi 
relații între țările Europei 
și cheamă guvernul brita
nic „Să acorde propunerii 
române întregul său spri
jin’. Inițiativa grupului de 
deputați laburiști a avut un 
viu ecou, ea continuînd să 
stea în atenția majorității 
laburiste din Camera Co
munelor.

Critica față de sprijinul 
acordat de Anglia Statelor 
Unite în agresiunea lor în 
Vietnam se împletește cu 
puternice obiecții la adre
sa așa-numitei 
engleze 
de care 
părerea 
ponează 
cedat presiunilor 
ne. Recent, această politi
că a fost discutată în ca
drul grupului parlamentar 
și toți vorbitorii au criti
cat această orientare și au 
cerut ca Anglia să pără
sească Extremul Orient. 
Fapt semnificativ r din cei 
10 vorbitori, unul singur 
făcea parte din aripa de 
stînga. Obiecțiile lor erau 
atît de ordin politic, cît și 
economic : nu există nici o 
rațiune ca Anglia să acțio
neze ca polițist internațio
nal în această regiune 
mai puțin ca un polițist 
gajat de unchiul Sam. 
perienfa a arătat doar 
acolo unde ne-am asumat 
asemenea sarcini, pînă la 
urmă am fost izqonifi. Este 
cu atît mai Intolerabil să 
plătim un preț atît de exa
gerat pentru asemenea ac
țiuni neocolonialiste cu cît 
ele sînf stimulate de pre
siuni americane șl servesc 
Interese americane. Este

Incontestabil — au arătat 
mulți vorbitori — că dacă 

2172 mi- 
cu titlu de 

apărare’, 
ar mai fi

„politici 
la est de Suez’, 

guvernul, după 
multora, se cram- 
din cauză că a 

america-

și 
an- 
Ex- 
că

n-am irosi circa 
lioane lire anual 
„cheltuieli de 
lira sterlină nu 
supusă la atîtea atacuri și
crize, iar deficitul balanței 
de plăți ar fi fost de mult 
acoperit. Chiar și un depu
tat din aripa de dreapta a 
arătat că, din cauză cS 600 
de milioane de lire sînt 
cheltuite pentru angaja
mentele militare peste
mări, a fost necesar să se 
restrîngă sau să se menți
nă la un nivel scăzut chel
tuielile pentru construcția 
de locuințe, școli, spitale și 
fabrici, nu s-au putut face 
investițiile proiectate în 
scopul creșterii producției 
și al exporturilor. S-a ară
tat, de asemenea, că, din 
aceleași motive, nu se pot 
rezolva probleme arzătoa
re, cum sînt creșterea pre
țurilor, 
ceea 
profund 
sfîrșitul 
grupul parlamentar a 
propusă o rezoluție, în 
re se salută hotărîrea 
a părăsi Adenul în 1968 și 
se adresează un apel la o 
reducere substanțială a 
angajamentelor militare la 
est de Suez, în anii 1969— 
1970, incluzînd retragerea 
din Malaezia. Singapore și 
Golful Persic.

Fără doar și poate, atît 
în partidul laburist, cît și 
în fără există destule ma
nifestări care prevestesc a- 
cel vînt puternic, în stare 
să determine guvernul să 
acționeze ferm în direcția 
respectării angajamentelor 
din campania electorală, e 
intereselor vitale ale po
porului britanic.

chiriilor etc. — 
ce nemulțumește 

sindicatele.
dezbaterilor

La 
din 
fost 
ca
de
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Utilizarea rațională a resurselor umane- 
factor decisiv al dezvoltării economice

Conferința 0.1. M. a adoptat rezoluția 
prezentată de delegația română

Unul din principalele 
documente ale Confe
rinței generale a Or
ganizației Internatio
nale a Muncii — rezo
luția românească cu 
privire la dezvoltarea 
resurselor umane — a 
fost adoptat în unani
mitate de participant» 
la cea de-a 50-a se
siune.

Rezolufia subliniază 
că punerea în va
loare și folosirea re
surselor umane con
stituie un element e- 
senfial al creșterii eco
nomice și al progre
sului social. Ea invită 
O.l.M. să acorde spri
jin politicii de valorifi
care a resurselor uma
ne la nivel regional și 
national. De asemenea, 
invită statele membre 
să fină seama de ne
cesitățile unei politici 
pe termen lung de pu
nere în valoare a re
surselor umane, atunci 
cînd își stabilesc pla
nurile de dezvoltare 
economică și socială, 
colaborînd în acest 
sens cu O.I.M. și cele
lalte organizații din 
cadrul Națiunilor Unite.

Rezolufia insistă a- 
supra importantei pe 
care o reprezintă pro
movarea politicii de 
valorificare a resurselor 
umane, mai ales pen
tru țările în curs de 
dezvoltare. Ea invită 
țările membre ale 
O.I.M. să ratifice și să 
aplice normele organi
zației privind dezvol
tarea resurselor umane 
în conformitate cu 
Convenfia și recoman

darea din 1964 în a- 
ceastă problemă.

Șeful delegafiei ro
mâne, Dumitru Petrescu, 
președintele Comitetu
lui de Stat pentru pro
tecția muncii, ne-a de
clarat : „Conferința a 
avut de dezbătut pro
blemele de importantă 
capitală pe care le ri
dică industrializarea. 
Promovarea și utiliza
rea rafională a resur
selor umane nu este o 
problemă derivată, ci, 
aș zice, un factor de
terminant. Fără om, 
creatorul tuturor bu
nurilor, industrializarea 
nu poate fi concepută, 
lată rațiunea pentru 
care fara noastră — 
care acordă o afenfie 
atît de mare acestui 
factor decisiv al dez
voltării economice — a 
considerat că trebuie să 
supună conferinței re
zoluția adoptată as
tăzi".

La rîndul său, Ou- 
mar Baba Diarra, secre
tar de stat al muncii 
din Mali și președin
tele Consiliului de ad-, 
minisfrajie al Biroului 
International al Muncii, 
subliniind că „elemen
tul uman condiționea
ză industrializarea", a 
adăugat : „Participarea 
omului este elementul 
motor al oricărui pro
gres, fie el de ordin 
economic sau politic, 
fie de ordin tehnic, 
cultural și social. 
Rezolufia româneas
că are meritul de 
a reliefa importanta a- 
jutorului international

care să nu constituia 
un lanf înrobitor*.

Sensurile majore, 
umaniste, ale rezolu
ției românești apar cu 
evidenfă atunci cînd 
se raportează la sifua- 
fia cadrelor naționale 
din fările în curs de 
dezvoltare. „Experfii 
străini, ne-a declarat 
ministrul funcțiilor pu
blice și muncii din 
Nigeria, Amadou Is- 
saka, sînt lipsiți de ex
periența realifăfilor 
noastre. De aceea, ei 
încearcă să transpună 
o experiență străină, 
valabilă la ei acasă, 
dar adeseori dăună
toare în fările noastre, 
cu un specific cu totul 
diferit. Solufia cea 
mai rafională rămîne 
cea propusă de Ro
mânia, adică formarea 
de cadre nafionale".

Ministrul muncii, 
afacerilor sociale și 
funcfiilor publice din 
Togo, Adam Pierre 
Adossama, vede clar 
cauzele penuriei de 
cadre : „In primul 
rînd, ne-a spus d-sa, 
aceasta este moșteni
rea pe care ne-au 
lăsaf-o colonialiștii. 
Africa n-are cadre de 
conducere.

Problema cadrelor 
nafionale constituie o 
cauză fundamentală 
pentru noi fofi. în a- 
cesf spirit am primit 
rezolufia românească 
și o consider ca o ex
presie a înseși năzuin
țelor noastre".

H. LIMAN

în piafa principală din Karlsruhe (R. F. Germană) a avut loc o mare demonstrafie împotriva activității Partidului 
național democratic de orientare neofascistă, la care au participat peste 20 000 de oameni. Ea a fost prilejuită 

de deschiderea congresului anual al acestui partid (Telefoto : U.P.I.—Agerpres)
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Est-Vest
PARIS 18 (Agerpres). — La Pa

ris au luat sfîrșit lucrările celei 
de-a 12-a sesiuni a Adunării Uni
unii Europei occidentale (U.E.O.) 
care grupează cele șase țări 
membre ale Pieței comune și An
glia. Timp de patru zile, partici- 
panții la sesiune au dezbătut pro
bleme legate de criza din cadrul 
N.A.T.O., relațiile Est-Vest etc.

Discuțiile cele mai vii au avut 
loc pe marginea raportului intitu
lat „Franța și N.A.T.O.", prezen
tat de fostul ministru conservator 
britanic Duncan Sandys.

Referindu-se la activitatea ge
nerală a pactului nord-atlantic, 
Duncan Sandys a spus: „După 
părerea mea, trebuie să recunoaș
tem că N.A.T.O. ar fi putut să in
siste în mai mare măsură asupra 
aspectului politic al misiunii 
sale“, subliniind că „în ultimul 
timp N.A.T.O. ar fi putut să de
pună eforturi mai active în ce 
privește reconcilierea între Est și 
Vest";

Duncan Sandys a prezentat A- 
dunării generale a U.E.O. o pro
punere privind discutarea posibi
lităților de destindere între țările 
membre ale N.A.T.O. și țările Eu
ropei răsăritene. Propunerea fos
tului ministru conservator brita
nic a fost adoptată cu 40 de voturi 
contra 2, și 3 abțineri, urmînd ca 
încă în această lună U.E.O. să dis
cute posibilitățile concrete de dez
voltare a colaborării între Vest 
și Est.

MITTERRAND Sistemul 
alianțelor militare 
este perimat

PARIS 18 (Agerpres). — în 
cursul unei conferințe ținute 
în fața reprezentanților pre
sei străine, Francois Mitterrand, 
președintele Federației stîngii de
mocrate și socialiste, a arătat că 
„sprijină pe deplin aprecierea că 
sistemul actual al alianțelor mili
tare, atît în Vest cît și în Est, este 
perimat, întrucît actuala situație 
internațională nu se mai aseamă
nă cu cea din trecut". Franțois 
Mitterrand a subliniat totodată că 
federația este foarte dornică să a- 
siste la „o deschidere" a Europei 
de vest către Europa de est, „cu 
condiția ca înainte de aceasta Eu
ropa de vest să se reconstituie și 
să devină mai dinamică".

CONVORBIRI ECONOMICE 
ROMÂNO CEHOSLOVACE

PRAGA 18. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Liță, transmite : In zi
lele de 16—18 iunie 1966 au avut 
loc la Praga convorbiri între pre
ședinții celor două părți din Comi
sia mixtă guvernamentală de cola
borare economică și tehnico-știin- 
țifică româno-cehoslovacă — Gh. 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, și O. Simunek, 
vicepreședinte al guvernului R. S. 
Cehoslovace.

Cu acest prilej au fost discutate 
unele probleme ale colaborării eco
nomice dintre cele două țări, în do

menii care prezintă interes reci
proc. S-au examinat și stabilit o 
serie de măsuri menite să ducă la 
dezvoltarea în continuare a cola
borării economice și a schimbului 
de mărfuri dintre Republica Socia
listă România și R. S. Cehoslovacă.

S-a convenit ca următoarea se
siune a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare economică și 
tehnico-științifică româno-ceho
slovacă să aibă loc în trimestrul IV 
1966 la București.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

Expoziție românească 
la Cairo

UN NOU VAL 
DE MANIFESTAȚII

® Baricade pe străzile Saigonului
In întreg centrul Vietnamului 

de sud, relatează agențiile de 
presă, au avut loc vineri seara 
și sîmbăfă dimineața puternice 
demonstrații de protest împo
triva guvernului generalului Ky 
și a administrației S.U.A.

Sîmbătă dimineața, un polițist 
a fost ucis de un grup de tineri ma- 
nifestanți. Gestul tinerilor, purtați 
apoi în triumf de către colegii lor, 
a declanșat o adevărată vînătoare 
a „polițiștilor-spioni", identificați 
ușor de către grupurile de tineri 
saigonezi. Au avut loc puternice 
ciocniri, soldate cu rănirea a nu
meroși polițiști.

Evenimentul a provocat o vie 
neliniște în cercurile guvernamen
tale. Noi trupe au fost rechemate 
în grabă la Saigon pentru a în-

COMUNICAT COMUN 
SOVIETO-FINLANDEZ

HELSINKI 18 (Agerpres). — în 
încheierea vizitei oficiale între
prinsă în Finlanda de Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., la Helsinki a 
fost dat publicității un comunicat 
comun în care se arată că au fost 
discutate probleme referitoare la 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
dintre cele două țări și probleme 
actuale ale situației internaționale.

Cele două părți, se subliniază în 
comunicat, au constatat că relațiile 
de bună vecinătate sovieto-finlan- 
deze se realizează In practică pe 
baza principiului coexistenței paș
nice.

în cadrul schimbului de vederi 
privind probleme ale situației in
ternaționale, părțile și-au exprimat 
îngrijorarea profundă față de evo
luția primejdioasă a agresiunii a- 
mericane în Vietnam, considerînd 
că poporul Vietnamului are dreptul 
să-și rezolve singur problemele 
privind viitorul lui.

Cele două părți consideră ca 
fiind importantă respectarea de 
către toate statele a „Declarației 
cu privire la inadmlsibilitatea a- 
mestecului în treburile interne ale 
statelor, cu privire la apărarea in
dependenței și suveranității lor", 
adoptată în unanimitate la cea 
de-a XX-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

în legătură cu importanța slăbi
rii încordării internaționale și asi-

gurării păcii și securității în Eu
ropa, a fost subliniată importanța 
contactelor largi dintre statele eu
ropene cu sisteme sociale diferite, 
care ar contribui la îmbunătățirea 
relațiilor dintre statele europene și 
în același timp ar avea o influență 
pozitivă asupra situației interna
ționale, în ansamblu.

în legătură cu aceasta, părțile au 
făcut un schimb de vederi cu pri
vire la o eventuală conferință în 
problemele securității europene 
considerînd utilă, în lumina situa
ției actuale, ținerea unei asemenea 
conferințe, care să fie bine pregă
tită ; la această conferință ar urma 
să ia parte toate statele interesate.

în continuare, în comunicat se 
subliniază că s-a constatat că 
guvernele celor două țări șînt 
gata să depună în continuare 
eforturi în vederea reglementării 
pașnice a problemei germane. Cele 
două părți au subliniat marea 
importanță pe care o are dezar
marea pentru situația internațio
nală în ansamblu și s-au pronun
țat pentru crearea zonelor denu- 
clearizate în diferite regiuni ale 
lumii.

A. Kosîghin a reînnoit invitația 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și guvernului sovietic a- 
dresată lui U. Kekkonen de a vizi
ta U.R.S.S., iar în numele guver
nului sovietic a invitat o delegație 
guvernamentală în frunte cu pri
mul ministru al Finlandei să facă 
o vizită oficială în Uniunea Sovie
tică.

țări poliția locală. Un control se
ver a fost instituit în tot orașul. 
Polițiștii au primit ordin să repri
me cu strășnicie orice încercare de 
manifestație.

Ca răspuns la măsurile politiei, pe 
străzile Saigonului au apărut barica
de, iar circulația a tost întreruptă.

★
SAIGON 18 (Agerpres). — Sîm

bătă după-amiază, trupele guver
nului militar de la Saigon, reîn- 
tărite în ultimele zile cu „unități 
de elită", au reușit să pătrundă în 
regiunea de nord a orașului Hue, 
apărată de forțele disidente. Ast
fel, după trei luni de rezistență, 
vechea capitală imperială reintră 
sub controlul guvernului lui Ky. 
îndemnul la „nonviolență", dat la 
17 iunie de liderii budiști din Hue, 
scrie agenția France Presse, a 
permis trupelor fidele lui Ky să 
ocupe „citadela", unde se găsește 
clădirea vechiului palat imperial, 
inima rezistenței orașului.

★
WASHINGTON 18 (Agerpres). — Stu

denții Universității Berkeley din Cali
fornia, dorind să acorde ajutor medical | 
populației sud-vietnameze, au strîns 
1 500 dolari care să fie transmiși Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud. Dar, după cum scrie a- 
genția United Press International, Mi
nisterul de Finanțe al S.U.A. a interzis 
băncilor americane să efectueze trans
ferul acestei sume.

VA VIZITA 
R. P. ALBANIA

PEKIN 18 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă anunță că o dele
gație de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Chineze, 
condusă de Ciu En-lai, vicepre
ședinte ăl C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, va face o vizită de prie
tenie în Republica Populară Al
bania, la invitația C.C. al Parti
dului Muncii din Albania și a 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Albania.

Declarațiile ministrului 
de externe al Turciei

ANKARA 18 (Agerpres). — „A- 
partenența la N.A.T.O. nu împie
dică Turcia să promoveze o poli
tică proprie", a declarat ministrul 
afacerilor externe, Caglayangil, în 
cursul unei ședințe a Adunării 
Naționale a Turciei. Răspunzînd la 
întrebarea unui deputat al opozi
ției, el a subliniat că relațiile Tur
ciei cu țările din Europa răsări
teană au început să se extindă. 
„Dezvoltarea relațiilor economice 
cu aceste țări, a adăugat el, con
stituie un element important al 
politicii noastre externe".

PLENARA C.C.
AL P.C. FRANCEZ
Declarațiile lui Waldeck

PARIS 18. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : Timp de două zile s-a des
fășurat, în suburbia pariziană 
Ivry, Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Francez. 
Plenara a aprobat raportul pre
zentat de Paul Laurent, membru 
al Biroului Politic al P.C.F., cu 
privire la situația politică și acti
vitatea partidului pentru dezvol
tarea Frontului Unic și pregătirea 
alegerilor legislative. A fost, de 
asemenea, adoptat proiectul de 
program pe care partidul comu
nist îl va supune spre aprobare 
alegătorilor. Au fost desemnați 
candidații partidului pentru apro
piatele alegeri legislative și s-a 
hotărît ca cel de-al XVIII-lea 
Congres al P.C.F. să aibă loc între 
4 și 8 ianuarie 1967.

în încheierea lucrărilor plenarei, 
Waldeck Rochet, secretar general 
al P.C.F., a ținut o conferință de 
presă. Referindu-se la recenta de-

CAIRO 18. — Coresponden
tul Agerpres, C. Oprică, trans
mite: In pavilionul „El Nasr" 
de la Guezireh a fost deschisă 
expoziția „România, țara flori
lor — sculptura românească în 
lemn". Ea prezintă aspecte ale 
peisajului urbanistic al Româ
niei. O parte a expoziției este 
consacrată celor mai valoroase 
lucrări ale sculptorilor Vida 
Geza, Eugen Ciucă, Ion Iri- 
mescu și alții.

La vernisajul expoziției au

luat parte Soliman Hozeim, 
ministrul culturii și orientării 
naționale al R.A.U., funcționari 
superiori din cadrul ministere
lor Culturii și Afacerilor Ex
terne ale R.A.U., critici de artă, 
precum și un numeros public. 
Au fost de față, de asemenea, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Cairo, Mircea 
Nicolaescu, și membri ai amba
sadei, precum și șefi ai misiu- ,, 
nilor diplomatice acreditați la •; 
Cairo.
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VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La 
Varșovia a avut loc Congresul Uni
unii cooperativelor agricole de pro
ducție din Polonia care a făcut bi
lanțul activității acestora în ultimii 
cinci ani și a stabilit căile dezvol
tării lor viitoare.

Raportul de activitate a fost pre
zentat de Meczyslaw Bodalski, pre
ședintele uniunii. Vorbind despre 
realizările obținute în ultimii cinci 
ani în dezvoltarea economică a co
operativelor agricole de producție, 
el a arătat că în prezent cooperati
vele lucrează peste 225 000 ha, va
loarea produselor livrate de coope
ratori pieței este de 2,5 ori mai 
mare, iar venitul cooperativelor a 
sporit cu aproape 60 la sută. Re
colta obținută în cooperative la 
culturile cerealiere în această peri
oadă a fost în medie cu 2—3 chin
tale mai mare la hectar decît în 
ansamblul agriculturii.

Jozef Tejchma, secretar al C.C. 
al P.M.U.P., a subliniat în cuvîntul 
său că, în marea lor majoritate, co
operativele agricole de producție au 
devenit unități agricole moderne în 
care înaltul nivel de producție, bu

na organizare a muncii, înalta pro
ductivitate sînt îmbinate cu o bună 
organizare a vieții obștești a coope
ratorilor, cu progresul social și 
cultural la sate. Cu toate acestea, a 
spus vorbitorul, nivelul producției 
agricole și ritmul dezvoltării ei sînt 
încă nesatisfăcătoare în comparație 
cu nevoile pe care le ridică crește
rea rapidă a populației țării. Există 
încă probleme grele legate de ins”r 
ficienta rezervă de cereale și fur 
pentru dezvoltarea creșterii anifc ,- 
lelor. Vorbitorii care au luat cu
vîntul în cadrul dezbaterilor au a 
bordat probleme legate de dezvol
tarea cooperativelor agricole de 
producție. Au fost examinate, de a- 
șemenea, problemele creșterii nu
mărului de cooperatori și crearea 
de noi cooperative.

Congresul Uniunii cooperativelor 
agricole de producție din Polonia a 
adoptat o rezoluție în care sînt sta
bilite sarcinile și principalele di
recții de dezvoltare a cooperative
lor agricole de producție în peri
oada 1966—1970. Congresul a ales 
noua conducere a uniunii.

.... ' _ ‘ '1 că la Tirana au
— început lucrările primei reuniuni a Comisiei pentru 
studierea cînfecului popular din Balcani, organizată de 
Asociația internațională de studii sud-est europene. La 
reuniune participă și o delegație a Comitetului national 
pentru studii sud-est europene din Republica Socialistă 
România, condusă de Virgil Cândea, director al secre
tariatului Asociației internaționale de studii sud-est 
europene. Tn cadrul reuniunii va fi examinat viitorul 
program de activitate al asociației.

EH PARIS. La 18 iunie s-a aniversat în Franța împli- 
“ nirea a 26 de ani de la apelul lansat de generalul 
de Gaulle patriofilor francezi din Rezistentă prin care 
îi chema la intensificarea luptei împotriva ocupan(ilor 
hitlerișfi. La ceremonia care a avut loc la Mont Valerien 
au fost prezenfi președintele Franței, de Gaulle, pri
mul ministru Pompidou, membri ai guvernului.

H| SOFIA. Printr-o hotărîre a Consiliului de Miniștri 
“ al R. P. Bulgaria au fost stabilite principalele pre
vederi în legătură cu instituirea unor noi criterii de 
salarizare pentru funcționarii de stat. Incepînd de la 
1 iulie a.c. intră în vigoare noua schemă de salarizare 
pe funcfiuni pentru lucrătorii din domeniul medico- 
sanitar. Salariul lucrătorilor din domeniul medico-sanitar 
va crește în medie cu 21 la sută.

M NAIROBI. Sîmbătă a început în Kenya cea de-a 
™“ doua etapă a alegerilor parlamentare parfiale. De

M TIRANA. Agenfia A.T.A. anunță
■ Itirt-arilft rnimoi reuniuni

data aceasta alegătorii trebuie să se pronunje pentru 
desemnarea a 11 din cei 41 de membri ai Senatului.

M NEW YORK. Corespondentul agenjiei U.P.I. din 
“ Saigon a anunjat că un avion militar american de 
tip „Hercules” s-a prăbușit joi noaptea în Marea Chinei, 
în apropiere de coastele Vietnamului de sud. Toți cei 
opt membri ai echipajului și șase pasageri aflafi la 
bordul avionului au murit.

TUNIS. Recensămînful efectuat recent în Tunisia 
“ arată că populația țării este de aproximativ 
4 500 000 locuitori.

STOCKHOLM. Ministrul sănătății al Republicii So- 
cialiste Cehoslovace, Josef Plojhar, se află în 

Suedia într-o vizită oficială de o săptămînă. în timpul 
șederii sale, Josef Plojhar va avea întrevederi cu re
prezentanți ai Ministerului bunăstării sociale din Suedia 
și va vizita o serie de instituții medicale din această 
tară.
M NEW YORK. Un puternic incendiu s-a produs vi- 

neri pe aeroportul municipal din Arlington (Texas), 
unde a luat foc depozitul de benzină al aeroportului, 
în afară de cele 18 avioane ușoare care au fost dis
truse, restul pagubelor pricinuite de incendiu sînt eva
luate la suma de 300 000 dolari.
H| LONDRA. Deficitul balanței comerciale britanice a 

crescut în cursul lunii mai cu 9 milioane de lire 
sterline, atingînd suma de 30 000 000 de lire.

Rochet

clarație a secretarului Federației 
stîngii democratice și socialiste, 
Franțois Mitterrand, care a afir
mat că pentru el nimic nu este mai 
important decît unitatea stîngii și 
că stînga cuprinde și partidul co
munist, Waldeck Rochet a arătat 
că această declarație a lui Mitter
rand are un caracter pozitiv și că 
este de dorit ca orientarea pe care 
o exprimă să devină comună tutu
ror partidelor și grupărilor federa
ției stîngii. Secretarul general al 
P.C.F. a menționat că partidul său 
privește cu interes și declarațiile 
făcute de secretarul general al 
Partidului socialist francez, Guy 
Mollet, cu privire la problemele 
de politică externă. Aceasta în
seamnă că, deși în materie de poli
tică externă mai există divergențe 
între comuniști și socialiști, se pare 
că se poate ajunge la o orientare 
comună în direcția unei politici de 
coexistență pașnică între toate sta
tele.

Waldeck Rochet a arătat că re
centa declarație a lui Mitterrand 
este departe de a fi reglementat 
toate problemele, dar ea poate fa
voriza dialogul între federație și 
partidul comunist și poate crea 
condiții mai bune în vederea unei 
înțelegeri cu toate partidele de 
stînga, pe baza unui program și a 
unei tactici electorale comune. Tre
buie să acționăm pentru cucerirea 
unei majorități democratice, care 
să permită aplicarea unei politici 
de progres social și de pace, a spus 
secretarul general al P.C.F. El a 
subliniat apoi că trebuie să se de
pună eforturi în vederea discută
rii și adoptării de către toate par
tidele de stînga a unui program 
comun de guvernare, capabil să a- 
tragă masele largi populare, încă 
înainte de alegeri. Partidul comu
nist este gata să confrunte progra
mul său cu acela al federației, spre 
a se ajunge la un program comun. 
Al doilea obiectiv este adoptarea 
unei tactici electorale comune, în 
virtutea căreia toate partidele de 
stînga să se angajeze ca în al doi
lea tur de scrutin să acorde votul 
candidatului de stînga, care se va 
afla' în situația cea mai bună 
după primul tur de scrutin.

Comunicat comun
R. D. Germană-R. P. Ungară

BERLIN (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. transmite comunicatul co
mun cu privire la convorbirile care 
au avut loc între delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Ungare, condusă de 
Janos Kadar, prim-secretar al Co
mitetului Central, al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, și 
conducătorii de partid și de stat ai 
Republicii Democrate Germane, 
dat publicității sîmbătă, după în
cheierea vizitei delegației ungare 
în R. D. Germană. Comunicatul 
subliniază unanimitatea deplină de 
vederi a partidelor și guvernelor 
celor două țări în aprecierea pro
blemelor construcției desfășurate 
a socialismului în R. D. Germană 
și R. P. Ungară și întărirea conti
nuă a prieteniei și colaborării din
tre cele două state șl partide, pre-

Cuvintarea 
președintelui Nasser

CAIRO 18 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul la un miting popular care 
a avut loc la Damanhur, pre
ședintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, a făcut o analiză amănun
țită a situației interne din țară. El 
a subliniat că dezrădăcinarea feu
dalismului din țară nu este încă 
un fapt împlinit. Președintele 
R.A.U. a menționat că „prin îm
părțirea pămînturilor nu au dis
părut vechile relații sociale baza
te pe sistemul claselor".

Prezentînd perspectivele dezvol
tării economiei R.A.U., președin
tele Nasser a spus : „Barajul înalt 
de la Assuan va iriga numai un 
milion de feddani, în timp ce 
populația crește anual cu un mi
lion de persoane. Nu avem altă 
alternativă decît industrializarea, 
căutînd în același timp petrol, 
dezvoltînd exploatarea bogățiilor 
minerale și valorificarea unor noi 
terenuri de deșert pentru agri
cultură".

cum și în aprecierea situației in
ternaționale actuale și a probleme
lor mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Cele două părți au condamnat 
acțiunile agresive ale forțelor im
perialiste din S.U.A. împotri
va poporului vietnamez. Ele spri
jină propunerile juste ale R. D. 
Vietnam și ale Frontului Na
țional de Eliberare din Viet
namul de sud și „cer înceta
rea imediată a agresiunii ameri
cane și retragerea tuturor trupelor 
intervenționiste din Vietnam".

R. P. Ungară „sprijină întru totul 
propunerea R. D. Germane ca cele 
două state germane să renunțe la 
arma nucleară sub orice formă". 
Comunicatul exprimă sprijinul pen
tru propunerile privind „crearea de 
zone denuclearizate in Europa și 
convocarea unei conferințe pentru 
securitatea europeană".

După ce condamnă politica re
vanșardă a cercurilor imperialiste 
și militariste din R. F. Germană, 
comunicatul subliniază că rezolva
rea problemei germane „nu este 
posibilă decît prin recunoașterea 
existenței celor două state germa
ne". R. D. Germană și R. P. Unga
ră resping cu hotărîre pretenția 
guvernului vest-german de a re
prezenta interesele întregii Germa
nii. R. D. Germană și R. P. Ungară 
consideră Berlinul occidental drept 
„o unitate politică independentă". 
Cele două părți se pronunță pen
tru stabilirea de relații inter
statale normale și cu Republica Fe
derală Germană, relații bazate pe 
egalitatea in drepturi, respectarea 
suveranității și principiului nea
mestecului în treburile interne".

Comunicatul subliniază impor
tanta O.N.U. și exprimă sprijinul 
R. P. Ungare pentru dreptul R. D. 
Germane de a-și ocupa locul în a- 
ceastă organizație.

în încheiere. în comunicat se 
subliniază că P.S.U.G. si P.M.S.U. 
sînt de părere că unitatea de ac
țiune a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste este o condiție hotărîtoare 
pentru asigurarea păcii.
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