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în construcție

Este necesară ridicarea indicilor
de utilizare

de foraj
Ing. Nicolae ROȘCA 

director general în Ministerul Petrolului

în primele luni din acest ăn, 
instalațiile de foraj active — adică 
cele folosite la operații productive 
sau auxiliare — au lucrat efectiv 
6.9,8 la sută din timpul calenda
ristic, 7,5 la sută din timp au fost 
în probe de punere în producție 
și 22,7 la sută din timp în demon- 
taj, transport și montaj.

Sînt satisfăcători acești indici ? 
Fără îndoială, nu. Nu trebuie ui
tat că pe ansamblul instalațiilor 
din dotarea întreprinderilor, in
dicii extensivi de utilizare sînt 
mult mai reduși. Iată de ce spori
rea pe orice căi, prin valorificarea 
cit mai deplină a rezervelor e- 
xistente, a timpului de lucru efec
tiv constituie o problemă căreia 
colectivele de întreprinderi tre
buie să-i acorde întreaga atenție. 
Dintr-un calcul întocmit de spe
cialiștii noștri rezultă că ridicarea 
doar cu 1 la sută a indicilor de 
utilizare a instalațiilor de foraj 
permite obținerea unor economii 
anuale de peste un milion lei nu
mai prin reducerea cotelor de a- 
mortizare. Iar rezervele despre 
care aminteam pot fi puse în va
loare, în primul rînd, prin organi
zarea judicioasă a forajului pro- 
priu-zis, precum și a celorlalte 
faze de lucru. în acest sens expe
riența întreprinderilor de foraj 
Ploiești, Bascov și Craiova merită 
extinsă. Ea arată că atunci cînd 
se manifestă grijă pentru pregăti
rea amplasamentului noilor sonde, 
cînd drumurile, conductele, liniile 
electrice și telefonice necesare se 
construiesc din vreme, timpul e- 
fectiv de lucru al instalațiilor creș
te simțitor.

Așa cum am precizat mai îna
inte, rezerve însemnate se constată 
în domeniul reducerii timpului de 
montaj. Cu toate că întreprinderile 
au fost înzestrate cu diferite uti
laje și mecanisme, perioada de 
montaj nu a fost scurtată în mod 
corespunzător. Aceasta deoarece 
nu întotdeauna și peste tot lucră
rile de montaj se programează cit 
mai judicios, pentru a se evita a- 
glomerarea începerii forajului la 
sondele noi în ultima decadă a lu
nilor. O asemeriea practică are ca 
efect blocarea temporară a mij
loacelor de transport pentru apro
vizionarea sondelor noi în curs de 
săpare, reducîndu-se capacitatea 
de transport necesară deplasării și 
montajului instalațiilor cu ciclul 
de foraj încheiat. Din acest impas 
se poate ieși prin accelerarea ope
rațiilor de demontare și montare a 
instalațiilor de foraj. în^acest sens, 
direcția noastră generală și-a pro

pus să studieze posibilitățile de 
îmbunătățire a organizării muncii 
la montajul sondelor, prin asigu
rarea transportului agregatelor în 
blocuri mari, în ordinea și pe mă
sura efectuării montajului. Specia
liștii 'din execuție, ca și cei din 
proiectare, ,au datoria să grăbeas
că elaborarea schemelor pentru 
montajul instalațiilor de foraj cu 
elemente unitarizate, care să în
lesnească demontarea și montarea 
rapidă a utilajelor. De asemenea 
va trebui îndreptată atenția spre 
folosirea rațională a mijloacelor 
mecanizate la operațiile de demon
tare, încărcare, descărcare și am
plasare la noua locație a utilajelor 
ce compun instalația de foraj.

Indicii de utilizare în domeniul 
forajului pot crește și prin extin
derea experienței întreprinderii 
de foraj Craiova care a trecut la 
folosirea fundațiilor prefabricate 
din beton pentru instalațiile de 
mică și de medie adîncime. Efi
ciența economică a fundațiilor 
prefabricate a fost demonstrată 
în practică — ele asigură redu
cerea prețului de cost pe metru 
forat și scurtarea perioadei de 
montaj. Iată de ce ne-am hotărît 
să popularizăm rezultatele obți
nute de sondorii craioveni.

Unele probleme se mai ridică și 
în ce privește mărimea parcului 
de instalații de foraj. în unele 
întreprinderi el nu este optim. 
Concluzia aceasta a reieșit din- 
tr-un studiu efectuat recent de 
Direcția generală foraj-extracție 
care a scos în evidență că parcul 
de instalații din dotarea între
prinderilor din Rm. Vîlcea, Plo
iești etc. este mai mare față de 
volumul lucrărilor ce le au de 
executat în 1966. Starea de lucruri 
este o consecință a practicii din 
anii trecuți a conducerilor acestor 
unități care, din dorința de a-și 
asigura condiții ușoare au solicitat 
mereu alte instalații. în prezent se 
simte, necesitatea determinării cit 
mai exacte a gradului de uzură a 
instalațiilor, pe această bază ur- 
mînd să se stabilească neîntîrziat 
cele care pot fi scoase din func
țiune și posibilitățile de utilizare a 
utilajelor devenite disponibile. In
stalațiile din parc pot fi folosite în 
condiții mai bune și prin extin
derea acționării lor cu motoare 
electrice. Lucrările de adaptare a 
unoi’ asemenea utilaje în vederea 
acționării electrice vor trebui 
grăbite.
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GOSPODĂRIREA
LOCUINȚELOR NOI
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Datorită necontenitei creș
teri a fondului locativ, ca ur
mare a dezvoltării rapide a 
orașelor noastre — necesita
tea întreținerii raționale, eco
nomicoase a locuințelor de
vine o preocupare importantă, 
de larg interes. Deși în acest 
domeniu s-au înregistrat pro
grese, s-a acumulat experien
ță gospodărească, persistă 
totuși o seamă de carențe, 
care dau naștere unor recla- 
mații și sesizări din partea lo
catarilor. Numai în primele 5 
luni ale lui 1966, de exemplu, 
au fost primite în orașele re
giunii Argeș, pentru locuințele 
proprietate de stat, peste 
2 700 de cereri scrise și 1 000 
de sesizări telefonice.

Consider că problema men
ținerii locuințelor într-o stare 
corespunzătoare trebuie avută 
în vedere cu mult înainte de 
mutarea noilor locatari, deoa
rece o mare parte din defi
ciențele ce trebuie rezolvate 
ulterior se datoresc, de fapt, 
constructorului. Voi aminti că
derea tencuielii în jurul ușilor 
unor apartamente datorită 
faptului că nu se împănează 
corect golurile prea mari din
tre tocul ușii și zidărie, dezli
pirea parchetului ' lamelar, 
desprinderea diblurilor de la 
obiectele sanitare și altele. 
De aceea, beneficiarii de in
vestiții, prin diriginții de șan

la Călărași

O ÎNTREPRINDERE 
DE PREFABRICATE 
DIN BETON

- ‘ t ■

Coresp. „Scînteii". în apro
piere de Călărași, pe malul 
Borcei, la citeva sute de metri 
de combinatul de celuloză și 
hîrtie, se construiește un nou 
obiectiv industrial: Fabrica de 
piefabricate din beton, desti
nată îndeosebi agriculturii. în
treprinderea -are o capacitate 
de 700 000 mc de prefabricate 
din beton și 2 000 tone de con
fecții metalice anual. Aici se 
vor confecționa tuburi de pre
siune pentru irigat, elemente 
de beton armat pentru jghea
buri, elemente din beton sim
ple etc.

Fabrica va avea o hală cu 
4 linii tehnologice pentru con
fecționarea tuburilor Premo, o 
altă hală pentru diverse prefa
bricate din beton, un atelier 
pentru construcții metalice și 
anexe. Constructorii s-au anga
jat să termine lucrările de bază 
cu 6 luni înainte de termenul 
stabilit, adică la 1 iulie 1967.

Darea în folosință a acestui 
obiectiv industrial va contribui 
la realizarea sarcinilor stabilite 
în planul cincinal privind ex
tinderea suprafețelor irigate.

PLANTAȚII
PE LITORAL

Cînd auzi rosfindu-se 
cuvînlul „litoral*, te 
gîndești imediat ta în
tinderile nesfîrșite de 
apă, la fîșiile argintii 
de nisip încinse de 
soarele dogoritor. Gos
podarii litoralului, cu 
concursul specialiștilor 
stafiunii de cercetări 
forestiere Dobrogea, se 
străduiesc să adauge 
decorului cunoscut un 
element mai puțin o- 
bișnuif pentru aceste 
locuri : pădurile. Am
plasate de-a lungul li
toralului, ele vor aduce 
o părticică din atmo
sfera plăcută a peisa
jului -montan. Pe mari 
porțiuni ale litoralului, 
între Mamaia și Man
galia, a început plan
tarea de arbori și ar

buști ornamentali : pin 
negru, pin silvestru, e- 
nuper, plopi exotici și 
indigeni repede cres- 
căiori etc. Pe malul la
cului Tatlageanca s-au 
plantat puieți de plopi, 
mesteacăn etc, iar în 
interiorul tinerei păduri 
s-a amenajat un lac pe 
care se pot face plim
bări cu diferite ambar
cațiuni. în apropierea 
comunei 23 August, în 
partea limitrofă cu șo
seaua nafională, pe o 
distantă de circa 2 km, 
s-au plantat diferite 
specii de rășinoase, iar 
în partea de nord a 
stafiunii internaționale 
Mamaia, pe mai bine 
de 7 ha de nisipuri, 
s-au plantat plopi, pini 
și alte: specii de arbori. 
Experiențele făcute de

tier, trebuie să urmărească 
lucrările pe parcurs cu toată 
atenția, evitînd asemenea sur
prize neplăcute pentru loca
tari.

Nu sînt rare nici cazurile 
cînd o serie de deficiențe în 
aparență mărunte, sesizate de 
comisiile de recepție și tre
cute în anexe la procesele 
verbale nu se mai iau în sea
mă de către constructori; și 
apoi, mai devreme sau mai 
tîrziu, se produc alte degra
dări, la a căror remediere 
constructorul nu mai poate fi 
obligat. Așa se întîmplă cu 
tencuielile de fațade în cazul 
burlanelor, jgheaburilor și gla
zurilor incorect executate, cu 
finisajele interioare în cazul 
defecțiunilor la izolația hidro
fugă etc.

Lipsa de ritmicitate în pre
darea locuințelor este o sursă 
permanentă de asemenea de
ficiențe ; la noi, majoritatea 
locuințelor se predau în luna 
decembrie. Avînd în vedere 
că, în aceste cazuri, prevede
rile legale nu sînt suficient de 
mobilizatoare pentru unitățile 
de construcții (fiindcă impu
tarea remedierilor neefectua
te reprezintă valori mici, pe 
care le convine să le plă
tească), este de preferat să 
se amîne cu cîteva zile re- 
cepționarea blocului pentru a 
se executa remedierea și com

Intre 4 și 6 iulie 1966, a avut 
loc la București Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală de la Varșovia.

La Consfătuire au participat:
Din partea Republicii Populare 

Bulgaria — Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, 
Stanko. Todorov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P. C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Dobri Djurov, membru 
al C.C. al P.C. Bulgar, ministrul a- 
părării naționale, Ivan Bașev, 
membru al C.C. al P.C. Bulgar, mi
nistrul afacerilor externe, Ivan Po
pov, adjunct al ministrului aface
rilor externe, general-colonel A- 
tanas Semergiev, șeful Marelui stat 
major, Gheorghi Bogdanov, mem
bru în Comisia de Revizie a P.C. 
Bulgar, ambasadorul R. P. Bulga
ria la București.

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace — Antonin Novotny, 
prim-seoretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Repu
blicii, Jozef Lenart, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele guvernului, 
Olakâr Simunek, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, vicepreședinte al guvernului, 
Vaclav David, membru al C.C. al 

'■ P.C. din Cehoslovacia, ministrul a- 
facerilor externe, general de ar
mată Bohumir Lomsky, mem
bru al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, ministrul apărării naționale.

Din partea Republicii Democra
te Germane — Walter Ulbricht, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Demo
crate Germane, Willi Stoph, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, E- 
rich Honecker, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Hermann Axen, membru supleant

către specialiști au do
vedit că aici se pot 
planta cu arbori mari 
suprafețe de terenuri 
nisipoase, ceea ce va 
spori frumusețea sta
țiunii. Extinderi mari de 
plantații s-au făcut și 
pe faleza sudică a por
tului Constanfa, pe te
renurile golașe și ero
date dintre termocen
trala Ovidiu și comuna 
cu același nume.

în următorii ani se 
vor crea mari suprafețe 
păduroase sub formă 
de benzi paralele cu 
litoralul mării. Puiefii 
plantafi acum vor forma 
adevărate păduri, care 
vor face și mai plăcută 
odihna pe litoral.

V. MIHAI
coresp. „Scînteii"

pletările necesare. Trebuie a- 
vut în vedere că orice negli
jență în acest sens, orice ra
bat la calitate acordat exe
cutantului, pentru a-1 feri de 
cheltuieli suplimentare, are 
consecințe grave întrucît re
parațiile ulterioare, necesare 
pe parcurs, înghit fonduri 
mult mai mari decît eventua
lele economii realizate, prin 
neefectuarea remedierilor. De
sigur că beneficiarul e împins 
la concesii și de dorința noi
lor locatari de a se muta cît 
mai repede, dar, în asemenea 
situație, e preferabilă graba 
prudentă, cum recomandă o 
veche zicală, fiindcă așa cum 
sună tot un vechi dicton popu
lar : „scumpul mai mult pă
gubește".

Pentru a se depista cauzele 
frecvente care produc degra
dări și a stabili, măsurile de 
înlăturare a lor prin proiecta
re, credem că ar fi utilă cons
tituirea unor colective formate 
din proiectanți, executanți, 
beneficiari și locatari, care să 
verifice — prin sondaj — 
comportarea locuințelor date 
în exploatare în ultimii ani.

Ing. Grigore POPESCU
activist al Comisiei economice 
a Comitetului regional 
de partid Argeș

(Continuare în pag. a n-a) 

al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G., Gerhard Weiss, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Otto Winzer, membru al C.C. 
al P.S.U.G., ministrul afacerilor 
externe, Heinz Hoffmann, mem
bru al C.C. al P.S.U.G., ministrul 
apărării al R. D. Germane.

Din partea Republicii Populare 
Polone — Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, Jozef Cyrankiewicz, 
îtiembru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri, Zenon Kliszko, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.U.P., Adam Ra- 
packi, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., ministrul a- 
facerilor externe, mareșal Marian 
Spychalski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., mi
nistrul apărării naționale, Marian 
Naszkowski, membru al C.C. al 
P.M.U.P., adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, general de di
vizie Wojciech Jaruzelski, mem
bru al C.C. al P.M.U.P., adjunct al 
ministrului apărării naționale, 
șeful statului major general.

Din partea Republicii Socialiste 
România — Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv și al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv și al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., general de armată 
Leontin Sălăjan, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. ministrul forțelor armate, 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Corneliu Mănescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe.

Din partea ' Republicii Populare 
Ungare — Jânos Kădâr, prim-se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, Gyula Kâllai, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Guvernului revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc ungar, 
general-colonel Lajos Czinege, 
membru' supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., ministrul

★

La Palatul Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România a 
avut loc, în ziua de 6 iulie, o nouă 
ședință a Comitetului Politic Con
sultativ al statelor. participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Semnarea Declarației cu privire 
la agresiunea Statelor Unite 

ale Americii in Vietnam
Miercuri, 6 iulie, la Palatul Consi

liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, secretarii generali și pri
mii secretari ai partidelor comu
niste și muncitorești, președinții 
consiliilor de miniștri din Republi
ca Populară Bulgaria, Republica 
Socialistă Cehoslovacă, Republica 
Democrată Germană, Republica 
Populară Polonă, Republica Socia
listă România, Republica Populară 
Ungară și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste au semnat De
clarația cu privire la agresiunea 
Statelor Unite ale Americii în Viet
nam. Declarația a fost semnată de 
tovarășii : Todor Jivkov, prim-se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria ; An
tonin Novotny, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste Ce
hoslovace, Jozef Lenart, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace : 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re

Noua hală de încălțăminte pentru femei de la Combinatul de cauciuc Jilava 
din Capitală Foto: M. Cioc

apărării, Jânos Peter, ministrul 
afacerilor externe.

Din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — Leonid Brej- 
nev, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, Aleksei Kosî- 
ghin, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al .U.R.S.S., An
drei Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S., mareșal al Uniunii 
Sovietice Rodion Malinovski, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., ministrul a- 
părării al U.R.S.S., Konstantin Ru
sakov, membru al Comisiei Centra
le de Revizie a C.C. al P.C.U.S., ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., Aleksandr Basov, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., ambasado
rul U.R.S.S. la București.

La lucrările Consfătuirii a parti
cipat mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko, comandant suprem 
al forțelor armate unite ale state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

în cadrul Consfătuirii, s-a făcut 
un larg schimb de păreri asupra 
problemelor privind pacea și secu
ritatea în Europa.

Statele participante la Tratatul 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală de la Varșovia, reprezen
tate la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ au adoptat în 
unanimitate Declarația cu privire 
la întărirea păcii și securității în 
Europa, al cărei text se va da pu
blicității.

La Consfătuire s-a discutat si
tuația creată ca urmare a agre
siunii Statelor Unite ale Americii 
în Vietnam, în special în lumina 
noilor acte criminale ale forțelor 
armate americane, îndreptate spre 
intensificarea războiului împotriva 
poporului vietnamez.

Statele reprezentate la Consfă
tuire au adoptat în unanimitate 
Declarația cu privire la agresiunea 
S.U.A. în Vietnam,, al cărei text se 
va da publicității.

Lucrările Consfătuirii Comitetu
lui Politic Consultativ, care au de
curs într-o atmosferă de prietenie 
frățească și deplină înțelegere reci
procă, au contribuit la întărirea 
continuă a unității și colaborării 
țărilor socialiste.

București, 6 iulie 1966.

★

Ședința s-a desfășurat sub pre
ședinția lui Walter Ulbricht, șeful 
delegației Republicii Democrate 
Germane.

publicii Democrate Germane, Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane; Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, Jozef Cyrankiewicz, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone ; Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv și al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România ; 
Jânos Kădâr, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, Gyu
la Kâllai, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., președin-. 
tele Guvernului revoluționar mun
citoresc țărănesc ungar; Leonid 
Brejnev, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, Alexei 
Kosîghin. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.
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In orașe mari cum e de pildă 
Piteștiul — deși există un impor
tant volum de locuințe — ceea ce 
ar permite aplicarea unor metode 
raționale de gospodărire — to
tuși, datorită unor racile de orga
nizare, întreprinderea de gospodă
rire orășenească lucrează fără nici 
un randament. De ce ? Fiindcă în
treținerea locuințelor e costisitoare 
iar sistemul de reparații, așa cum 
se practică în prezent, e neren
tabil.
• Datorită sarcinilor multiple pe 
dare le are în sectoarele de salu
britate, apă, canal, termoficare, 
transport ș.a., întreprinderea res
pectivă nu poate urmări în sufici
entă măsură ' starea fondului de 
locuințe. Ar fi necesar să se orga
nizeze activitatea ei mai judicios 
— prin eliminarea cheltuielilor ne
raționale, a formelor de organizare 
anacronice. Sau poate, așa cum 
propun unii specialiști, ar fi indicat 
să se studieze posibilitatea creării 
unei întreprinderi de locuințe și 
localuri, cu personal corespunză
tor, care să administreze și să în
trețină locuințele din oraș. In a- 
ceastă variantă, cred că cheltuie
lile suplimentare s-ar justifica, de-

oarece beneficiile obținute de că
tre sectorul locativ le-ar recupera, 
nemaivorbind de faptul câ lucrări
le de întreținere s-ar executa la. 
timp și în condiții mai bune. în 
momentul de față, de exemplu, 
majoritatea reparațiilor se executa 
ca urmare a reclamațiilor și sesiză
rilor primite de la locatari; pe 
cînd o asemenea întreprindere, da
torită specificului său, ar putea 
lua măsuri să se execute și lucrări 
preventive, nu numai după ce au 
început să apară degradări. In a- 
ceastă acțiune preventivă, de 
sprijin real pot fi comitetele 
locatari.

Pentru efectuarea lucrărilor 
reparații și întreținere au fost
stituite în regiune întreprinderi de 
construcții și prestații care, în ge
neral, execută lucrări planificate 
pe bază de devize. Nu a fost însă 
rezolvată satisfăcător problema lu
crărilor mărunte, care cad în sar
cina locatarilor. Foarte greu se 
descurcă locatarii cînd s-a defec
tat un cremon sau o broască la 
ușă, s-a spart o conductă sau nu 
funcționează un robinet. Timpul 
pierdut pentru rezolvarea unor a- 
semenea probleme valorează de 
obicei mult mai mult decît reme
dierea însăși. Locatarii recurg, în

vilizate — așa cum sînt aplicate 
astăzi — nu au prea mare efica
citate. Delăsătorii, neglijenții, care 
se fac vinovați de deteriorarea lo
cuințelor, nu sînt sancționați — po
trivit legii —cu pedepse care sa 
meargă pînă la evacuarea lor. Sînt 
încă destui locatari care, după ce 
ocupă o locuință modernă, uită cu 
prea multă ușurință condițiile gre
le în care s-a locuit în trecut și e- 
forturile făcute pentru realizarea 
locuințelor actuale. Ar trebui să li 
se reamintească acest lucru, pre
cum și obligațiile legale pe care 
le au, în calitate de chiriași, în 
cadrul colectivelor în care mun
cesc, pe baza sesizărilor făcute de 
administrația blocurilor său de 
comitetele de locatari. Și - ar tre
bui, de asemenea, atunci cînd e 
cazul, să li se aplice, cu stric
tețe,1 prevederile legii, să fie în
chise toate sursele care generează 
neglijența, atitudinile reprobabile. 
Concomitent, ar fi necesar ca sfa
turile populare, prin intermediul 
depiltaților, a comitetelor de cetă
țeni/ să' desfășoare o largă activi
tate educativă, pentru a deprinde 
pe locatari cu grija pentru apar- 

cartierul

asemenea cazuri, la tot felul 
improvizații, care produc alte de
gradări. De aceea, este necesar 
să existe unități ale cooperației 
meșteșugărești, cu tarife bine pre
cizate, care să efectueze cu 
promptitudine asemenea lucrări. 
Trebuie asigurată însă o justă re
partizare a diferitelor unități și e- 
vitat paralelismul dintre ăle, cum 
este acela creat în orașul Drăgă- 
șani. Aici, la un fond de locuințe 
destul de redus, execută același 
gen de lucrări întreprinderea in- 
terraională de construcții și pres
tații- Slatina, întreprinderea de gos
podărie orășenească Drăgășani și 
cooperativa „Avîntul" din localifa-' 
te ; la Slatina lucrează, de aseme
nea, o secție a cooperativei drn 
Balș, regiunea Oltenia. Toate aces
tea în condiții în care în unele o* 
rașe mai mari unitățile prestatoare., 
de asemenea servicii sînt cu totul 
insuficiente.

Trebuie avut în vedere, de ase
menea,. că și locatarii, potrivit pre--, 
vederilor legii, au obligația de ă 
întreține în bune condiții locuință 
care le-a fost încredințată, să e- 
fectueze, la nevoie, o seamă de 
mici reparații. Măsurile contra ce- _ .
lor care nu respectă prevederile . tamentul, blocul, strada, 
legii, normele unei comportări ci- în care locuiesc.
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Joacă muzeul
j

un rol activ
în educarea patriotică ?

Subiectul acesta, pus în discuție 
de cui-înd printr-un articol publi
cat în ziarul nostru, a antrenat .și 
o serie de cititori ■ dornici să-și 
spună părerea. Din Tirgoviște, ne 
trimite o scrisoare RADU GIO- 
GLOVAN. directorul muzeului.

„Pămîntul acestui oraș — arată 
el — păstrează încă numeroase 
vestigii din multiseculara-i exis
tență. Numai identificarea după 
izvoare scrise nu. este 
t.ă pentru prezentarea 
expoziția muzeului. Sînt 
— și vizitatorii îndeosebi 
■resc, asta vor să vadă— mărturiile 
'materiale, singurele elocvente în
tr-o expoziție de muzeu. Deci, im
perios se pune necesitatea obținerii 
șt prezentării acestor obiecte, încă 
ascunse în pământ, pentru ca astfel 
muzeul să poată cît mai bine „să 
corespundă unei tradiții" și „să fie 
in legătură cu nevoile acelui loc" — 
principii enunțate de Nicolae Iorga 
într-o conferință din 1938 cu prile
jul terminării de roșu a actualei 
clădiri a muzeului. Trebuie să arăt 
cu părere de rău că, deocamdată, 
nu sîntem încă în măsură să pre
zentăm în expoziția noastră perma
nentă trecutul orașului Tirgoviște.

Chiar și vitrinele în care expu
nem în prezent, sînt demodate. 
Viitoarele expoziții vor trebui or
ganizate cu sprijinul întreprinderii 
„Decorativa" și — de aceea — ar fi 
util ca specialiștii ei să-și însu
șească unele din principiile muzeo
grafice, îndeosebi pentru a se 
evita uniformizarea mobilierului și 
a materialelor complimentare. Nu 
trebuie să copiem muzeele din Ca
pitală, dar nici să rămânem in urma 
lor. Fiecare instituție de acest gen 
să-și aibă particularitățile, specifi
cul, individualitatea sa. Legată 
oarecum de munca, noastră este și 
îndrumarea la monumentele isto
rice din oraș și împrejurimi. Am 
spus „oarecum", deoarece această 
activitate nu este înscrisă printre 
atribuțiile ce ne revin și, în conse
cință, nici nu figurează în nomen
clatorul de încadrare a muzeului, 
deși este necesară, de cea mai mare 
importanță!

Aș vrea să mă refer, pe scurt, la 
organizarea deservirii culturale a 
maselor de vizitatori... Deși ne-au 
rămas în oraș puține monumente 
istorice, dar extrem de interesante, 
această deservire, cum am nu-

nu suficien- 
lor în 

necesare 
asta do-

mit-o, este aproape inexistentă, ea 
mai continuă să se desfășoare în
tâmplător, prin bunăvoința vreu
nui medic, profesor etc. și din cînd 
în cînd prin cei doi salariați ai mu
zeului local".

Din Alba-Iulia ne scrie ION 
BORDEANU. secretar al comitetu
lui raional de partid. „Muzeul re
gional din acest oraș.— arată el —- 
a devenit în anii din urmă o im
portantă instituție cultural-educa
tivă și științifică, de un , interes 
larg. în general, se poate ară
ta că această instituție a reu
șit într-o măsură apreciabilă 
să devină nu numai un mare de
pozit de autentice valori și mărtu
rii istorice, dar și un centru activ 
de cercetare științifică, de popu
larizare largă a rezultatelor obți
nute pe această cale. Prin mulți
mea monumentelor găzduite între 
zidurile ei mi-aș permite să spun 
că întreaga cetate este un vast 
muzeu, dar insuficient îngrijit 
încă. Oamenii vor să cunoască, cît 
mai multe lucruri din istoria pa
triei noastre. Expozițiile și confe
rințele organizate de muzeu la ' 
sate, pe teme cum ar fi: „Reali
zări social-culturale în raionul 
Alba", „Sa Ocrotim monumentele 
istorice", „Alba-Iulia de-a- lungul 
secolelor", „Mihai Viteazu la Alba- 
Iulia", „Cetatea, dacică de la piatra 
Craviei" etc. au venit, astfel în 
întâmpinarea acestei dorințe, au 
fost bine primite la sate. Aș vrea 
să remarc însă și cîteva aspecte, 
care, dacă ar fi înlăturate, ar 
impulsiona și activitatea muzeului, 
și interesul publicului pentru a- 
cesta. Se resimte nevoia unei mai 
largi popularizări a ceea ce vizita
torii pot vedea atît în incinta mu
zeului, cît și în cetate ; în general 
O.N.T.-ul ar mai avea multe de 
făcut în acest sens. Apoi, monu
mentele aflate în preajma muzeu
lui — destule! — să fie mai cu 
grijă întreținute, unele chiar re
staurate, și mă gîndesc în mod 
special la zidurile cetății. Desigur, 
unele lucrări sînt in curs, dar ele 
se cer a fi continuate, intensifica
te. Mai multă atenție să se acorde 
și drumurilor de acces spre aceste 

' monumente. Ar mai fi de discutat 
și despre oportunitatea unor ghizi, 
care — pentru anumite puncte mai 
importante din cetate — s-ar do
vedi foarte utili".

APROVIZIONAREA

Farmecul întîlnirîî cu pădurea 
ni-1 oferă popasul făcut la izvorul 
alături de care, după oboseala plă
cută a drumului, am scos din ruc
sac tot ce am pregătit de acasă. 
Aici, prezența citadină a maga
zinelor ni se pare uneori un ca
priciu. Să nu uităm însă de fami
lia mare, cu cîteva zeci de mii .de 
suflete, a muncitorimii forestiere.

E ușor de înțeles cît înseamnă 
pentru ei cele 1 000 de magazine 
care au luat locul ambulanților de 
altă dată ce se abăteau prin aceste 
locuri numai în zilele de piață. E 
vorba de o largă rețea, care se ra
mifică peste tot, pînă la cele mai 
îndepărtate parchete forestiere, a- 
flate în inima pădurii, îndeplinind 
în acest fel rolul important de a 
asigura muncitorilor din acest sec
tor produsele necesare vieții lor 
zilnice.

— Alimentația muncitorului fores
tier pune probleme complexe — ne 
spune prof. dr. docent lancu Gon- 
țea, șeful catedrei de igiena ali
mentației din I.M;F. București. Pe 
lîngă efortul muncii în sine, cu toate 
că atîfea operații au fost mecanizate, 
se adaugă și acela al menținerii po
ziției corpului în condițiile de teren 
accidentat. In plus, temperatura mai 
scăzută de la munte ca și curenții de 
aer sînt factori de intensificare a 
cheltuirii de energie. Din cercetările 
efectuate într-o exploatare din Munții 
Sebeșului, ca șl din diverse studii, 
rezultă că valoarea calorică a rației 
alimentare pentru muncitorul forestier 
trebuie să fie de 4 500—5 500 de ca
lorii, asigurîndu-i-se astfel valoarea 
minimă de 4 000—5 000 de calorii 
metabollzate. De mare importanță este

SOLITARUL
CT se nasc 

în a- 
se dez- 
mai pu- 
complef

șa după cum ne 
arată observația 
cea mai simplă, 
oamenii 
burlaci.

ceasta calitate, ei 
voltă mai mult sau 
țin armonios și 
pînă în jurul vîrstei de 20 
de ani, cînd cei mai pre
coci dintre celibatari dau 
semne de nerăbdare. Că 
precocitatea nu e bună, în 
acest domeniu cel pujin, 
ne-o arată statistica,, de 
data aceasta cea a divor
țurilor de perechi prea ti
nere.

Celibatul începe să devi
nă însă un fenomen mai 
interesant în jurul vîrstei de 
30 de ani. Integrați în di
ferite colective, burlacii nu 
se deosebesc aparent nici 
la această vîrstă 
oamenilor.

Dar o dată cu 
zburdalnicul grup 
cilor de odinioară 
să se detașeze 
Toți prietenii lui 
singurătatea pe. la 
ratele ghișee de stare civi
lă ale sfaturilor populare. 
Burlacul continuă epoca 
zburdalnică a burlăciei. Este 
invitat adesea la masă du
minica în familiile recent 
constituite, pe care el le 
tachinează „băiețește" pe 
variate teme casnice. în 
cursul după amiezelor între
prinde diferite plimbări lirice 
în compania unor fete visă
toare și pline de speranță, 
iar seara este adesea înfîlnif 
în diferite companii și res
taurante gusfînd din plin 
libertățile vieții de burlac. 
Cu timpul, pe baza 
solidarități 
diferent de vîrstă, 
pe să aibă prieteni 
mai tineri apoi chiar foarte 
tineri. în cel de-al doilea 
„opt" burlacul învață dan
surile moderne caracteris
tice generațiilor mat noi pe 
care le dansează cu multă 
convingere și demnitate. In 
timp ce prietenii frec de la 
scutecele albe, roz sau 
bleu la șosete și șpilhozeni, 
burlacul trece de la „cice
ro" la plete sau invers, ur- 
mînd cu tinerească dezin
voltură capriciile modei. în 
timp ce prietenii învață no
țiuni utile de alimentație 
infantilă, burlacul deprinde

de restul

anii, din 
al burla- 

începe 
Burlacul, 
îți lasă 

nenuma-

unei 
a celibatului in- 

înce- 
ceva

prepararea economicoasă 
a ouălor prăjite pe araga
zuri cu un singur ochi, căci 
spre deosebire de familiști, 
cumpărători de mașini com
plexe în rate, burlacii sînt 
posesori de reșouri elec
trice și de lămpi de gătit 
cu petrol. Burlacii își pre
pară ochiurile 
„Liniștea" și 
la modă, își 
râtul culinar 
zijie jovială, 
încărcata lor 
mentală.

fredonînd 
alte melodii 
afumă prepa- 
înfr-o dispo- 
cu gîndul la 
agendă senti-

mizantropi și încep să nu
trească o grijă mania
că și duioasă fajă de ei 
înșiși. Se dau ca exemplu 
tineretului, inventîndu-și o 
versiune romanțată a pro
priei tinereți, plină de pil
de morale. Ei devin into
leranți și arțăgoși. în șe
dințe încep să rumege prin
cipii, fără noimă și fără nici 
un haz, cu scopul unic de 
a strica cît mai multe bucu
rii. Burlacii se apropie trist 
de pensionare.

La această vîrstă își 
găsesc apoi un cadru de 
activitate în comitetele de 
blocuri și alte organisme

Și astfel trece burlacul 
peste cei 35 de ani și ceva

ai săi. In această etapă ne- 
numărafi burlaci chelesc, în 
ciuda produsului „Ideal vi- 
tfiminizaf și conținînd sulf’.

urlacul chel este 
silit adeseori să 
încheie din a- 
ceastă cauză eta
pa zburdalnică a

burlăciei. Și majoritatea își 
continuă cu demnitate 
drumul sihastru. Ei intră în ' 
etapa lor cea mai tris
tă. Din foștii burlaci fru
moși cu frizuri moderne 
de altădată rămîn doar 
urme de nerecunoscut. în 
plus, micile defecțiuni 
funcfionale devin boli cro
nice de nutriție. Burlacii 
descoperă cu uimire că 
au vezică biliară, pancreas, 
reumatism, sciatică și altele. 
La prima chenzină ei cum
pără lucrarea „Bucătăria 
dietetică1' și alte cărți de 
medicină popularizată. Du
pă 40 de ani. burlacii sînt 
aproape toți integrați în
tr-o categorie oarecare de 
regim alimentar, 5B sau 3A. 
Cam în jurul aceleiași vîr
ste, ajung la o adevărată 
măiestrie în cîrpiful artistic 
al ciorapilor și în călcatul 
parțial al cămășilor (guler, 
piepfi și manșete).

Furați de preocupările lor 
de părinți și soți, foștii 
prieteni îi neglijează tot 
mai mult pe burlaci. Fetele 
îi ocolesc, ba chiar le ofe
ră locuri în autobuze, spu- 
nînd politicos : „Vă rog să 
mă iertați, nu vă observa
sem 1". Nu e de mirare că 
burlacii se înăcresc. Devin

asemănătoare. Nu le place 
zgomotul copiilor, nu le 
place veselia vecinilor, nu 
le place zîmbeful tinerilor. 
Burlacii încep să se plîngă 
fot mai des de reumatis
mele lor și de neînțelege
rea tineretului și cu timpul 
se deprind să vorbească 
singuri, 
încep să 
un cîine 
o pisică 
șează cu

Uniî dintre ei 
se ocupe de cîte 
corcit sau de cîte 
de care se ata- 

duioșii triste și pe
care îi chinuie cu grijă ma
niacă. Burlacii fac pasiențe 
și consumă,, cu moderație 
și în limita prescripțiilor 
medicale, cafeluțe făcute cu 
savante dozări și după 
fete „speciale". Din ce 
ce mai „neînțeleși", din 
în ce mai singuri și din 
în ce mai triști, 
păta profiluri 
toase...

re- 
în 
ce 
ce

solitarii ca- 
pergamen-

•fc

burlac nu 
cu sumbrul 
de autor.

— Viața de 
seamănă de loc 
tablou zugrăvit 
Acest tovarăș vrea, evident,
să ne sperie, vor spune 
zîmbind sceptic și chiar su
perior burlacii de 35 de ani.

Zîmbeful burlacilor pen
sionari va exprima însă 
sigur altceva. Ei își 
aminti poale de seara 
mantică în care erau 
puncful de a spune 
iubite cele cîteva vorbe ho- 
tărîloare. Iți vor aminti cu

i de- 
vor 
ro
pe 

fetei

uniuniî sindicatelor din 'întreprîn® 
derile economiei forestiere a pro
pus în repetate rînduri ca acestea 
să fie deschise 6 zile din săptă- 
mînă. Au trecut ani însă și comerț 
țul „studiază" și acum această pro-» 
blemă.

O anume inerție se manifestă șî 
în sporirea numărului de produse 
„de profil" destinate acestor maga
zine. Care este explicația ? Cu ani 
în urmă, Ministerul Economiei Fo
restiere, Ministerul Comerțului In
terior și Centrocoop au stabilit de 

' comun acord o listă a sortimente
lor minimale obligatorii pentru 
magazinele forestiere. De atunci, 
cerințele și gusturile muncitorilor 
s-au schimbat, au evoluat; lista a 
rămas însă aceeași. Puținele pro
duse industriale ce sînt prevăzute 
— ace, ață, creion, plic și încă 
vreo două trei — sînt departe de 
a răspunde nevoilor existente. Pen
tru mănuși, fulare, căciuli, articole 
plușate ș.a. muncitorii forestieri 
trebuie să străbată uneori zeci de 
kilometri.

„Comerț civilizat și la pădure" 
nu-i un deziderat cu pretenții prea 
mari. Pentru a fi realizat însă, e 
nevoie de inițiativă, simț gospodă
resc, grijă pentru a satisface cerin
țele din ce în ce mai mari ale oa
menilor muncii din sectorul fores
tier. Unele magazine te întîmpină 
și astăzi cu scînduri puse de-a la
tul, în loc de tejghele, ori cu ga
lantare făcute din lăzi. în unele 
cazuri vînzarea se face și acum 
„la geam". Oare de ce Ministerul 
Economiei Forestiere, primul inte
resat în crearea unor condiții de 
viață mai bune pentru muncitori, 
nu depune toată stăruința pentru 
a lichida asemenea situații ? INCEF, 
de exemplu, ar putea — âșa cum 
ni s-a semnalat — să realizeze din 
panduri demontabile (P.F.L, șî 
P.A.L.) un gen de magazine cu as
pect civilizat, care ar avea avanta
jul de a putea fi mutate cu ușu
rință, după necesități, de la' o ex
ploatare forestieră la alta. Poatfi 
ar trebui reluat șî vechiul gînd ’ 
a extinde sistemul magazinel _>? 
mobile, pe autocamioane, atît d e 
uzitat în schelele petrolifere. Mai 
ales în perioada de vară; Cînd la 
pădure lucrează și mii de construc
tori de drumuri forestiere și cule
gători de fructe de pădure și ciu
perci, acestea și-ar demonstra de
plina utilitate.

Activitatea multor magazine a 
rămas în exclusivitate la bunul 
plac al gestionarilor. Deschid cînd 
vor, închid în funcție de buna dis
poziție. Se mai petrec și alte abu
zuri. La un magazin din regiunea 
Ploiești, de exemplu, slănina săra
tă s-a vîndut cu 19 lei, în loc de 
17 lei. Nici față de cumpărător unii 
din ei nu consideră că au obligația 
de a manifesta o atitudine corectă, 
crezînd, pe semne, în mod greșit, 
că se poate face abstracție 
menea norme, de vreme ce 
în pădure".

Cine trebuie să vegheze 
menea atitudine să nu aibă loc, ca 
cerințele elementare ale unui co
merț civilizat să fie introduse în 
toate unitățile rețelei care deser
vesc acest, sector important de acti
vitate? Un rol de seamă, în acest 
sens, revine și echipelor de control 
obștesc de pe lîngă sindicate, care 
au dovedit în atîtea rînduri că își 
aduc aportul eficient la îmbunătă
țirea activității magazinelor și a 
personalului de deservire. Din pă
cate, multe dintre ele nu-și fac cu 
conștiinciozitate încă datoria. Ih 

1 loc de unul-două controale lunare 
cîte trebuie să facă, unele echipe 
nu se pot lăuda nici cu un singur 
control pe an.

Sarcinile trasate sectorului co
mercial de a-și moderniza necon
tenit modul de aprovizionare și 
deservire privesc în egală măsură 
și rețeaua de magazine din secto
rul forestier. Pentru-a înlătura de
ficiențele care mai sînt, parte din
tre ele arătate mai sus, se impune 
ca Ministerul Economiei Forestie
re, Ministerul Comerțului Interim' 
și Centrocoop să introducă cu mai 
multă perseverență și exigență a- 
cele măsuri care să aducă îmbună
tățiri simțitoare și în acest sector 
al deservirii, aflat pe nedrept mai 

. deoparte de atenția imediată. A- 
ceste considerații se referă deopo
trivă și la forurile responsabile 

. din regiuni — U.R.C.C.-uri, I.C.I., 
I.R.C. ș.a. — care trebuie să. ve
gheze ca măsurile elaborate de la 
centru să fie aplicate cu strictețe, 
ținîndu-se cont, de cerințele speci
fice fiecărei regiuni și bazin fo
restier.

echilibrul între substanțele nutritive 
ingerafe, ca ți necesitatea consumării 
«ie produse naturale.

Studiind factorii ecologici, socio
logii își spun și ei părerea : „După 
cum se știe, activitatea forestierilor 
are un caracter specific. Pină la în
toarcerea — la sfîrțif de săptămînă 
sau de lună, la casele lor, cabana ți 
magazinul le sînt „casă ți masă". In 
aceste dotări ei trebuie să găsească 
un confort corespunzător ți o deser
vire civilizată !"

Prin prisma acestor considerații, 
ne-am pus întrebarea : cum îi a- 
provizionează magazinele din aria 
forestieră pe muncitori ?

Mulți, foarte mulți forestieri dau 
un răspuns care nu mai are ne
voie de comentarii. „Găsim de toate 
la magazin, chiar și citrice, smo
chine și lapte proaspăt; nu mai 
vorbim de zarzavaturi și legume 
de calitate" — îi auzi spunînd pe 
muncitorii forestieri din sectorul de 
exploatare Băița-I.F. Bafa • Mare. 
Gestionarul ne servește frumos. 
„Ceva mai mult — completează fo
restierii de la exploatarea Poiana 
Horii, regiunea Cluj — alături de 
magazin s-a ' deschis și o mică 
brutărie unde găsim tot timpul 
pîine bună și proaspătă !“

Dar iată că sînt și excepții și nu 
dintre cele de neluat în seamă. 
Așa, de exemplu, cu toate că 
dispozițiile comune ale Ministe
rului Economiei Forestiere, Mi
nisterului Comerțului Interior și 
Centrocoop sînt 
de clare în ce privește apro
vizionarea, unele dintre 
sînt însă ignorate. Sînt cazuri, de 
pildă, cînd magazinele duc lipsă de 
marfă deși în depozitele întreprin
derii găsești tot ce vrei. Magazinul 
Neculele-Vintileasa, din I. F. 
Buzău, de exemplu, n-avea la un 
moment dat tocană de legume, pre
parate de carne, brînză. Depozitul 
I.C.R. Rm. Sărat riu știa însă ce să 
facă cu- aceste mărfuri.

Se întîmplă și altceva : la maga
zinele din raza I.C.I. Tulcea, bună
oară, nu găsești uneori pește sărat, 
în schimb la magazinele din regiu
nea Crișana poți cumpăra și pește 
proaspăt. Nu se respectă cu con
secvență de către toate întreprin
derile comerciale nici indicațiile cu 
privire la asigurarea unei aprovi
zionări în funcție de cerințele lo
cale. în primăvara aceasta, de pil
dă, multe magazine din regiunea 
Banat au fost lipsite de mărfuri 
de strictă necesitate pentru reali
zarea caloriilor necesare — fasole 
uscată, cartofi, preparate de carne 
ș.a. S-au găsit în locul lor însă 
produse alimentare peste care oa
menii abia și-au oprit privirea.

Datorită neaprovizionării la ținip 
cu alimente, se. creează și situații 
neprevăzute, ca cea întîlnită la ma
gazinul forestier de la sectorul .de 

. exploatare Tomșani, D.R.E.F. Ar
geș unde muncitorii nu găsesc în
totdeauna, în cantități suficiente, 
pîine.

Din raportul dintre cerință și 
gradul deservirii, se desprind și 
rhulte alte aspecte, ■ care ar trebui 
mai atent studiate. Să ne oprim, de 
pildă, la cîteva „reguli" care fiin
țează mai de mult. Nume
roase magazine forestiere func
ționează și astăzi numai 2—3 
zile pe săptămînă, deși Comitetul
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irîsfefe cauzele pentru care 
nu le-au spus. Timiditate ? 
Da. poate timiditate ! Frica 
de greutățile pe care în 
urmă cu 20—25 de ani le 
implica întemeierea unui 
cămin ? Mai degrabă asta ! 
Tentația veselă a existentei 
de sine stătătoare ? Pentru 
uni: poate și asta I

O,
dacă timpul s-ar 
putea întoarce I 
gîndesc înduio
șați unii. Dar 
timpul 

poate întoarce. ( 
străbat viața culegînd bucu
riile pe care ea le oferă fie
cărei vîrste, pe măsura ei. 
Fetele iubite devin soții și' 
mame. Vin apoi nepoții, ve. 
gheați, după cum se ț 
bunicuțe bune. Nu e lipsi
tă de griji nici < ’ ’ 
mamelor sau bunii 
da>- grijile lor sînt grijile 
care fac bucuria și împli
nirea vieții.

Viața, care impune tuturor 
legile sale, aspre uneori, în
vață oamenii că ei nu se 
pot lipsi de frumusețea vie
ții de familie. Veselul filo
zof al paradoxului, A. Bierce, 
spunea : „Omul singur e în
tr-o foarte proastă compa
nie". Sociabilitatea este 
poate cea mai umană dintre 
necesitățile omului. Iar mii 
de ani de viață socială au 
pus la temelia lumii, ca ce
lulă a ei, familia.

Din acest punct de ve
dere, burlăcia, indiferent de 
motivele care o nasc, este 
o formă de neintegrare de
plină în cadrul social.

Există desigur oameni 
necăsăforiți care-și îndepli- I 
nesc cu conștiinciozitate o- , 
bligațiile față de colectiv

De | 
fe-

și, printre ei, unii care 
fac chiar exemplar, 
altfel burlăcia nu e un 
nomen răspîndit.

Dar gîndurile nu p; 
vesele ale celibatari 
pensionari merită să 
împărtășite tinerilor.

Cîte ironii nu se pot fa
ce pe seama vieții casnice 1 
Să ne amintim doar de 
glumele „băiețești" la a- 
dresa foștilor prieteni proas
păt căsătoriți. Dar viața nu 
suportă amputările, nu su
feră să fie tăiată în felii. 
Viața e frumoasă întreagă 
și numai așa poale fi ea 
trăită plenar.

Adrian RIZA

Nicolae BRUJAN

IN REGIUNEA IAȘI

Se extinde rețeaua unităților
cooperației meșteșugărești

Cooperația mește
șugărească din ora
șele regiunii Iași își 
iezvoltă continuu re
țeaua de unități și 
gama serviciilor pres
tate către populație, 
în ultimii 6 ani, în 
orașele regiunii au 
fost date în folosință 
11 noi complexe și 
micro-complexe 
deservire. * 
cutat, de 
lucrări de 
zare a 
vechi. în 
in regiune 
nează 475 
dintre care 
la sută în 
noi, iar volumul ser
viciilor către popu
lație realizat in 1965 
a fost de 3 ori mai 
mare decît în 1959. 
Paralel cu crearea 
unor condiții mai 
bune de lucru, s-au 
înființat servicii noi 
cum sînt cele de re-

de 
S-au exe- 
asemenea, 
moderni- 

localurilor 
prezent 

funcțio- 
unități. 

peste 40 
localuri

parații și întreținere 
a televizoarelor și a- 
paratelor de radio, 
frigiderelor și a al
tor obiecte electro
tehnice de uz casnic. 
La Iași s-au mai 
creat, o unitate
reparații și întreți
nere auto-moto, spă
lătorii, unități de 
construcții și între
ținerea locuințelor 
etc. Gama acestor 
servicii s-a extins și 
in orașele Bîrlad, 
Vaslui Pașcani, Huși.

In cursul acestui 
an vor fi date în fo
losință încă două noi 
complexe de deser
vire la Bîrlad și Huși 
în cadrul cărora vor 
funcționa 12 unități. 
La Bîrlad vor mai fi 
date în folosință 8 
unități in cartierul 
gării, care se află în 
reconstrucție, iar la. 
Iași se vor deschide 
în aceste zile 10 uni-

tați meșteșugărești în 
noul complex comer
cial din cartierul So- 
cola-Nicolina. Alte 
micro-complexe și u- 
nități meșteșugărești 
se află în construcție

de în cartierul nou Tă- 
tă.rași-Sud și în Co- 
poul universitar. în 
următorii ani la lași 
vor mai fi amenajate 
18 unități la parterul 
clădirilor ce vor alcă
tui viitoarea piață a 
Podului Roșu, 30 uni
tăți cooperatiste în 
Piața Palatului și alte ' 
16 în Piața Casei ti
neretului ce urmează 
să fie reconstruită. 
Se vor mai construi 
complexe mecanice, 
electrice, lemnărie- 
tîrn.plărie etc. și în o- 
rașele Bîrlad, Huși, 
Vaslui, Pașcani.

Manole CORCACI 
coresp. „Scînteii"
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Atenție maximă 
FOLOSIRII ÎNGRĂȘĂMINTELOR 
CHIMICE ÎN AGRICULTURĂ

Ing. Nicolae IONESCU
vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii

La noi în țară se poate vorbi cu 
adevărat despre utilizarea îngrășă
mintelor chimice ca mijloc eficient 
de sporire a producției agricole de 
abia în ultimii zece ani. în cadrul 
programului vast de dezvoltare a 
agriculturii trasat de partid s-au 
alocat fonduri importante pentru 
crearea unei puternice industrii 
chimice, care să poată livra agri
culturii cantități mari de îngrășă
minte, în sortimente diferite. Față 
de 11000 tone îngrășăminte brute 
cit s-a folosit în 1938, agricultura 
a primit în 1959 o cantitate de 
310 000 tone, ca apoi să se ajungă 
la 1 195 000 tone in 1965. Prin
cipalul beneficiar al cantităților 
sporite de îngrășăminte chimice 
livrate agriculturii au fost gospo
dăriile de stat, care au putut utiliza 
doze tot mai mari. Astfel, dacă în 
1960 s-au folosit 37 kg de substan
ță activă la hectar, in 1965 doza a 
crescut la 88 kg, iar în 1966 se va 
ajunge la 120 kg.

Conform planului de dezvoltare 
a economiei naționale între anii 
1966—1970, industria chimică va 
livra agriculturii 3,7 milioane tone 
de îngrășăminte chimice. Sor
timentul actual va fi îmbogă
țit prin producerea de îngră
șăminte simple și combinate cu 
conținut ridicat în substanță 
activă. Totodată. se va pune 
accent pe îmbunătățirea cali
tăților fizice. Atît uzinele exis
tente, cît și cele care se mai con
struiesc vor fi în măsură să livreze, 
de exemplu, azotatul de amoniu 
neaglomerabil, ceea ce asigură o 
eficiență ridicată acestui îngrășă- 
raînt mult solicitat de unitățile 
agricole. Ureea — un sortiment 
nou, care va putea fi folosit la 
toate culturile și pe toate tipurile 
de sol — va reprezenta 30 la sută 
din îngrășămintelg, așoțoase pro
duse. încă; din. acest an combina
tele de la, Craiova și i’urnu-Mă- 
gu'rele vor livra uree sub formă 
granulată, cu 45 la sută conținut 
în azot.

Ingrășămintele complexe care 
au început să se fabrice din acest 
an la Tr. Măgurele se prezintă sub 
formă granulată, sînt neaglomera- 
bile, ceea ce prezintă un avantaj 
evident.

Folosirea îngrășămintelor com
binate și mixte capătă de la un an 
la altul o răspîndire rapidă, ca 
urmare a avantajelor' pe care a- 
■cOstea le prezintă față de cele sim
ple. Aplicarea lor asigură încorpo
rarea simultană a mai multor ele
mente fertile și o răspîndire mai 
uniformă în sol. Faptul că o' sin
gură granulă conține cele trei sub
stanțe nutritive de bază duce la 
o asimilare mai completă a aces
tora de către plante. La aceasta 
se mai adaugă și economiile care 
se realizează la ambalaj, transport, 
păstrare, manipulare și încorpo
rare, datorită concentrației ridi
cate în substanță activă.

Ținînd seama de creșterea con
siderabilă a cantităților de îngră
șăminte chimice ce se vor livra 
agriculturii în următorii ani, pre
cum și de noile sortimente, care 
n-au mai fost folosite pînă în pre
zent la noi în țară, în fața spe
cialiștilor din agricultură se ridică 
sarcina de mare răspundere de a 
le utiliza cît mai rațional. Aceasta 
este cu atît mai necesar cu cît e- 
forturile deosebite ce se fac în ca
drul dezvoltării agriculturii pen
tru extinderea soiurilor și a hibri
zilor cei mai productivi, a mecani
zării și irigației vor putea fi valo
rificate din plin numai prin utili
zarea corespunzătoare a îngrășă
mintelor chimice. E suficient să a- 
mintim că prin folosirea de doze 
corespunzătoare de îngrășăminte 
chimice la culturile irigate . s-au 
realizat sporuri la hectai- de 1 000— 
1. 500 kg la grîu, de 1 600—2 700 kg 
Ia porumb și de 15 000 kg la sfecla 
de zahăr.

Rezolvarea problemelor princi
pale legate de îndrumarea tehnico- 
științifică a folosirii raționale a 
îngrășămintelor chimice a consti
tuit una din preocupările princi
pale ale Institutului central de 
cercetări agricole. în stațiunile ex
perimentale au fost organizate ex
periențe cu îngrășăminte chimice 
la aproape toate plantele de cul
tură, în cele mai variate condiții 
de sol și climă ale țării. Reco
mandările pe care le fac în aceas
tă privință institutele de cercetări 
privesc lucrurile în ansamblu. 
Aplicarea diferențiată a îngrășă
mintelor chimice potrivit condiții
lor locale cade exclusiv în sarcina 
specialiștilor din fiecare unitate 
agricolă. Pentru aceasta ei trebuie 
să cunoască factorii naturali care 
determină efectul îngrășămintelor 
chimice : cerințele de substanțe 
nutritive ale plantelor ce se cul
tivă. însușirile care determină 
fertilitatea naturală a solurilor, 
condițiile climatice, modul de 
lucrare a terenului. De multe ori nu 
se ține seama de acest lucru, în- 
grășămintele se dau fără discernă- 
mînt și din această cauză eficien
ta lor economică nu este cea

scontată. Sînt specialiști care nu 
se străduiesc să experimenteze în 
condițiile cooperativei agricole 
sau a gospodăriei de stat modul 
de comportare a îngrășămintelor. 
Trebuie accentuat mai mult asu
pra acestei laturi a muncii specia
liștilor — experimentarea — pen
tru ca ingrășămintele chimice să 
poată fi date diferențiat, să aibă 
o eficientă ridicată.

Grija și atitudinea, gospodăreas
că pentru păstrarea în condiții 
buqe a îngrășămintelor, pînă la

încorporare trebuie să caracteri
zeze cadrele tehnice din fiecare 
unitate agricolă. în prezent Com
binatul chimic Făgăraș și Uzinele 
de îngrășăminte Piatra Neamț li
vrează azotat de amoniu ambalat 
în saci de polietilenă și este pre
văzut ca pînă în 1970 o mare parte 
din ingrășămintele chimice livrate 
să se ambaleze în asemenea saci. 
Astfel se va realiza o izolare aproa
pe totală a îngrășămintelor de pre
cipitațiile atmosferice și posibili
tatea conservării mai mult timp a 
calităților fizice.

Sarcina organelor agricole, a 
fiecărui specialist din agricultură 
este de a depune toate eforturile 
pentru folosirea rațională a în
grășămintelor chimice în- vederea 
realizării an de an a unor pro
ducții sporite. ,

Uzina de aluminiu din Slatina
Foto : Gh. Vințllă

MII PREGĂTIT
Alături de strînsul recoltei 

la timp, prezintă o mare în
semnătate înmagazinarea și 
păstrarea în cele mai bune 
condiții a producției obținute. 
Intr-o convorbire cu tov. A. 
FLEȘAHU, 1 vicepreședinte al 
Comitetului de stat pentru va
lorificarea produselor agrico
le, au fost abordate unele 
probleme în legătură cu pre
luarea produselor la bazele de 
recepție.

— Sînt pregătite toate ma
gaziile pentru a' se asigura 
o bună depozitare a cereale
lor ?

— In acest an, pregătirile în ve
derea asigurării spațiului necesar 
depozitării produselor au fost în
cepute mai devreme. Magaziile au 
fost reparate și curățate, iar în ul
timele zile s-a făcut dezinfectarea

spațiilor de depozitare. Reparațiile 
la silozuri au fost terminate în-în
tregime. Cu toate că în săptămîna 
precedentă, în unele regiuni ca 
București și Dobrogea, pregătirea 
spațiilor nu era terminată, prin 
măsurile luate această acțiune poa
te fi considerată ca încheiată.

— Pe reprezentanții unită
ților care livrează produsele 
îi- interesează dacă preluarea 
se va face mai repede. Ce s-a 
întreprins în această pri
vință ?

— In primul rînd ne-am stră
duit să lărgim frontul de primire 
la bazele de_recepționare. în acest 
scop s-a mărit numărul gurilor de 
primire, s-au instalat buncăre 
pentru descărcarea cerealelor și 
benzi transportoare. Pentru ca o- 
perațiile să se desfășoare în cele 
mai bune condiții au fost repara

te toate benzile transportoare, 
șnecurile și suflantele pentru 
transportul sub presiune de aer al 
cerealelor, precum și utilajele de 
condiționare. Apreciem că, prin mă
surile luate în acest an, vom pre
lua mecanizat peste, 90 la sută din 
cerealele ce se vor livra statului.

Tot pentru grăbirea preluării, 
laboratoarele au fost înzestrate cu 
aparatele necesare efectuării ana
lizelor. Deoarece în sud recoltatul 
începe mai devreme, regiunile 
București și Dobrogea au fost 
sprijinite cu utilaje și cu laboranți 
din regiunile Brașov, Hunedoara 
și Mureș, care vor ajuta la stabili
rea calității produselor recepționa
te. Totodată, au fost luate măsuri 
în vederea dirijării circulației 
mijloacelor de transport la silo
zuri și magazii pentru a se evita 
aglomerația, care duce, de cele 
mai multe ori, la dezorganizarea 
muncii.

menii nu vor trebui să aștepte prea 
mult la predarea produselor.

— Aceasta depinde în pri
mul rînd de personalul baze
lor, de felul cum vor ști să-și 
organizeze munca.

Industria electrotehnică este chemată să rezolve probleme tot 
mai complexe : realizarea aparaturii pentru automatizarea 
proceselor industriale, pentru radiocomunicații, cercetări ș.a. In 
legătură cu dezvoltarea activității în domeniul producției de apa- 
rataj electric de joasă tensiune, elemente de automatizare, proiec
tările și cercetările aferente, am. pus cîteva întrebări ing. NICOLAE 
GHIȚĂ, director general al grupului de uzine de automatizări din 
cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini.

— Anul trecut au fost ca
zuri cînd primirea produselor 
se făcea numai pînă la o anu
mită oră. Se vor mai repeta 
asemenea neajunsuri?

— Am luat măsuri ca la bazele 
de recepționare să se lucreze și 
după orele 22. Dar solicităm ca 
unitățile agricole să respecte gra
ficele de livrare care au fost în
tocmite de comun acord cu uni
tățile noastre și să acorde atenția 
cuvenită calității produselor. In a- 
cest fel nu se vor mai semnala 
întîrzieri în preluarea produselor.

— In timpul cit așteaptă, 
oamenii vor găsi un loc unde 
să se odihnească ?

— Ne-arn ocupat și de 
aspect. In fața birourilor s-au 
najat, cu mijloace locale, 
verzi. Am solicitat cooperația 
deschidă chioșcuri 
toare și alte produse necesare în 
acest sezon. Dar să sperăm că oa-

Este necesară ridicarea
indicilor de utilizare
a instalațiilor de
(Urmare din pag. I)

îndeplinirea planului de 
foraj cu un număr minim 
de instalații presupune și 
urmărirea strictă a lucră
rilor geologice, ca și extin
derea metodelor moderne 
de investigare a stratelor 
încă din timpul forajului. 
Numai astfel pot fi create 
condiții favorabile pentru 
programarea din timp a 
lucrărilor de foraj ce tre
buie executate în conti
nuare. In primul semestru 
din acest an, numărul 
operațiilor de probare a 
stratelor în timpul foraju
lui este simțitor mai mare 
ca în anul trecut. Deși 
avantajele economice sînt 
importante, acest procedeu 
nu a căpătat totuși un 
cîmp larg de aplicare în 
unitățile noastre. Dat fiind 
că probarea stratelor în 
gaură deschisă este o im
portantă rezervă de creș
tere a indicilor de utilizare,

de obținere a unor însem- 
■ nate economii, va trebui 

să se urgenteze asimilarea 
în țară a fabricației pro
batoarelor de strat.

După cum am arătat ■ 
mai înainte, circa 7,5 la 
sută din timpul calenda
ristic instalațiile sînt blo
cate pentru efectuarea pro
belor’ de producție. Există 
posibilități de a reduce a- 
cest timp ? De bună sea
mă. Și anume prin organi
zarea temeinică a lucrări
lor. Este necesar însă ca 
în fiecare unitate progra
mul de executare a probe
lor de producție să fie 
judicios elaborat, de acesta 
depinzînd eficiența econo
mică a forajului sondelor. 
In general utilizarea insta
lațiilor de foraj pentru 
realizarea probelor nu es
te economică și, tocmai de 
aceea, ar trebui ca numai 
în cazuri cu totul justifi
cate ele să fie reținute

foraj
pentru executarea 
operații.

Ultima 
vreau să 
ceea că

acestor

problemă 
mă refer
în prezent nu 

există o metodologie cores
punzătoare pentru calcu
lul indicilor de utilizare și 
nici nu se stabilesc prin 
plan sarcini precise între
prinderilor în acest dome
niu. Se simte necesitatea 
elaborării unor indicatori 
sintetici care să caracteri
zeze și faza de lucrări 
auxiliare, nu numai fora
jul propriu-zis. Urmărirea 
operativă și exactă a a- 
cestor indicatori în fiecare 
unitate 
completă 
utilizare 
tensivă 
foraj,
de întreprinderi posibilita
tea să pună în valoare cît 
mai repede rezervele exis
tente pentru folosirea in
tegrală, cu indici superiori, 
a capacităților de produc
ție.

la care 
este a-

ar da o imagine 
a gradului de 
intensivă și ex- 

a instalațiilor de 
ar crea colectivelor

acest 
ame- 
spații 

să 
cu răcorl-

— Din timp s-au făcut in
structaje la care au participat șefii 
bazelor, tehnicienii de cereale, mer
ceologii, operatorii, laboranții etc. 
Cu acest prilej s-a stabilit nu nu
mai ce trebuie făcut pentru grăbi
rea preluării produselor, ci s-a pus 
un accent deosebit și pe discipli
na în muncă pentru ca întregul 
nostru personal să aibă o compor- 
tare-corespunzătoare față de pro
ducători, să dea dovadă de corec
titudine. Subliniez acest ultim as
pect deoarece, în anii trecuți, au 
fost unele cazuri cînd calitatea pro
duselor s-a stabilit eronat, iar cal
culele drepturilor ce se cuveneau 
unităților producătoare s-au făcut 
cu întîrziere. Vrem ca asemenea 
neajunsuri să nu se mai repete.

In ceea ce privește păstrarea 
produselor recepționate, s-au luat, 
de asemenea, măsuri speciale. Față 
de anul trecut, datorită ploilor, ce
realele păioase au o umiditate mai 
mare și un procent ridicat de cor
puri străine. De aceea am pus la 
punct toate instalațiile de uscat ce
realele, iar din cele 12 noi stații 
de uscare 9 vor fi puse în funcție 
pînă la începerea recoltatului. S-a 
prevăzut ca grîul preluat în pri
mele zile și care, va prezenta umi
ditate mai ridicată să fie uscat 
pentru a putea fi așezat în stra
turi mai înalte. Cerealele vor fi de
pozitate pe calități și soiuri, ceea 
ce va ușura condiționarea lor.

Apreciez că prin măsurile care 
au fost luate pînă în prezent și 
cele care vor fi întreprinse în con
tinuare se vor asigura preluarea și 
păstrarea în condiții bune a pro
duselor ce ne vor fi livrate în a- 
ceastă campanie.

— Industria electrotehnică, 
deși a avut o creștere impor
tantă de producție in anii șe- 
senalului, prezintă o răminere 
în urmă față de necesarul 
mereu crescînd al economiei 
naționale — a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea pe țară. a con
structorilor de mașini. Care 
este situația în domeniul pro
ducției de aparataj electric de 
joasă tensiune și elemente de 
automatizare și ce se între
prinde pentru lichidarea deca
lajului dintre producție și ne
cesarul pentru economie ?

La parametrii
proiectați

După șase luni de la intrarea în funcțiune 
a primelor capacități de producție de la Fa
brica de ciment de la Bîrsești, parametrii pro
iectați au fost atinși și depășiți, ceea ce cores
punde încheierii primei etape de construcție 
a acestui obiectiv. In primul semestru al anu
lui, instalațiile fabricii au produs peste pre
vederile proiectului 5 578 tone ciment. Fabrica 
dispune de trei linii tehnologice cu o capa
citate de 800 tone în 24 de ore.

încă un sector nou
produce

Primul sector al noii filaturi' a fabricii 
„Țesătura" din Iași, care are o capacitate de 
1 000 tone anual, a livrat cele dintîi cantități 
de fire pieptănate. Utilajele de înalt nivel 
tehnic, tehnologia perfecționată de fabricație 
permit ca firele realizate de colectivul tinerei 
întreprinderi să fie de cea mai bună calitate. 
Al doilea sector al întreprinderii, care va 
avea de asemenea o capacitate de 1 000 tone 
fire anual, este prevăzut să producă la sfîr- 
șitul actualului trimestru.

— Grupul de automatizări, con
stituit din Institutul de proiectări 
pentru automatizări (I.P.A.) și 
cinci întreprinderi industriale, are 
sarcina de a asigura instala
țiile de automatizare pentru 
obiectivele industriale de la elabo
rarea proiectelor și pînă la montaj 
și darea în funcțiune. în întreprin
derile grupului se mai fabrică și 
aparataj electric de joasă tensiu
ne și de instalații, aparatură te
lefonică și altele. Deși a realizat în 
anul 1965 o producție de 3,6 ori 
mai mare decît în 1959, Grupul de 
automatizări se află totuși în si
tuația de a satisface doar în parte 
nevoile economiei naționale. Pen
tru eliminarea rămînerii în urmă, 
în planul cincinal s-a stabilit dez
voltarea de circa 2,5 ori a pro
ducției întreprinderilor „Electro
magnetica", „Electroaparataj". „E- 
lectrotehnica"; de circa 1,5 ori va 
crește capacitatea de producție de 
panouri și pupitre de automati
zări la întreprinderea „Automati
ca" și va fi dată în funcțiune fa
brica de elemente de automati
zări. Lucrările de construcție a 
acestei fabrici, începute în toamna 
anului 1965, sînt în plină desfă
șurare și se urmărește punerea ei 
în funcțiune în vara anului viitor. 
Lucrări de dezvoltare se vor face 
la „Electromagnetica" și „Electro
aparataj".

— Ce se scontează prin rea
lizarea investițiilor despre 
care ați amintit ?

— Ca urmare a realizării in
vestițiilor planificate, volumul pro
ducției Grupului de automatizări 
va fi, la finele acestui cincinal, de 
circa 2,7 ori mai mare față de ni
velul anului trecut. Prin aceasta 
se va asigura satisfacerea aproape 
integrală a necesarului de aparate 
electrice de măsură, control și re
glaj pe ansamblu — producîndu-se 
în 1970 de 3,1 ori mai mult decît 
în 1965. Se vor procura din import 
în cantități reduse numai produse 
speciale, a căror fabricație în țară 
nu se justifică sub aspect economic. 
Vom produce aparataj industrial 
de joasă tensiune de 2,5 ori mai 
mult, centrale telefonice automate 
de 3,7 ori, elemente de automati
zări de 3,8 ori, aparataj electro
medical de 5 ori etc. Prin aceasta 
se vor crea și disponibilități mă
rite de export.

Creșterile preconizate nu se re
feră numai la cantitate, ci, în pas 
cu evoluția tehnicii, vor evolua ca
litatea și complexitatea produselor. 
Se traduce astfel în viață și 
în acest domeniu sarcina tra
sată prin Directivele Congre
sului al IX-lea de introducere con
tinuă în producție a celor mai noi 
cuceriri ale științei. Este vorba de 
mecanizarea și automatizarea pro
ceselor tehnologice, de introduce
rea tehnicii electronice de calcul 
și conducerea operativă a produc
ției cu această tehnică.

— Care vor fi roadele efor
tului îndreptat spre dezvol
tarea sectorului de automa
tizări ?

Introducerea automatizării per
mite, în primul rînd, asigura
rea de consumuri minime de 
materiale și combustibil. Este 
vorba deci de un efect economic 
direct, calculabil în comparație cu 
instalațiile neautomatizate. Nu în
totdeauna acesta este efectul cel 
mai important al introducerii auto
matizării : într-o serie de insta
lații moderne, cum ar fi, de exem
plu, cele din domeniul chimiei, 
numeroase procese nu se pot des
fășura decît în condițiile reali
zării simultane și cu o precizie 
foarte ridicată a reglajului inter
dependent al unui număr mare de 
parametri, lucru greu sau chiar 
imposibil de realizat prin supra
veghere directă de către operatori 
și reglaj manual. Pentru a ilustra 
cele spuse voi da cîteva exemple.

Automatizarea cuptoarelor de 
geam tras, de geam turnat și de 
recoacere de la Fabrica de geamuri 
din Scăieni a avut ca rezultat 
îmbunătățirea calității geamului 
tras, realizîndu-se 80 la sută geam 
calitatea I față de 60 la sută, 
cît se realiza înainte, și reducerea 
consumului de combustibil cu 5 la 
sută, ceea ce înseamnă o economie 
de 500 000 lei anual.

Supravegherea automată a tem
peraturii în „zona lanțuri" la cup
toarele de clincher ale Fabricii de 
ciment Fieni a dus la urmă
toarele rezultate ; diminuarea în
treruperilor de cîte 6 zile pro
vocate de efectele depășirii tempe
raturilor, înlăturarea pierderilor 
de materiale, prelungirea duratei 
de viață a utilajelor, reducerea 
consumului de combustibil. Intro
ducerea sistemului de automati
zare pe bază de comandă program 
cu bandă magnetică la strungul 
SN-400, produs de Uzina de strun
guri din Arad, a dus la creșterea 
productivității cu 200 la sută, asi
gurarea repetării identice a dimen
siunilor unei serii oricît de mari de 
piese în cadrul unor toleranțe foar
te strînse, după dimensiunile sta
bilite la primul exemplar.

— La ce instalații de auto
matizare lucrați în prezent ?

_ — Se execută panourile și în cu- 
rînd va începe montajul instala
ției de automatizare pentru furna
lul nr. 8 de 1 000 mc de la Hune
doara. Proiectăm instalația de au
tomatizare pentru cuptoarele a- 
dînci de la laminorul Slehing. de 
la C.S. Galați. Este în curs de exe
cuție, după proiectele noastre, au
tomatizarea liniei de acid sulfuric 
de 100 000 tone/an de la Combina
tul, chimic Turnu-Măgurele, reali
zată pe baza noului sistem electro
nic unificat. Proiectăm, de aseme
nea, instalația de automatizare 
pentru cazanul de mare capacitate 
de 420 tone abur pe oră ce se rea
lizează de către uzina „Vulcan", 
destinat centralelor electrice de 
termoficare echipate cu turboagre- 
gat de 50 MW fabricat de Uzina de 
construcții de mașini din Reșița. Și 
automatizarea turboagregatelor a 
fost proiectată Ia noi.

Se cuvine să amintesc și de ac
tivitatea multilaterală de studii și 
cercetare pentru elaborarea de noi 
elemente și ansamble de automa
tizare la nivelul tehnicii celei mai 
noi.

Interviu luat de 
Al. PLAIEȘU
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PERSONAUT A TEA
ȘEFULUI DE ORCHESTRA
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Ultimii 50 de ani au adus în cuf- 
fura muzicală mondială modificări 
substanțiale în ce privește rolul și 
importanța șefului de orchestră. Mari 
dirijori ca Toscanini, Furfwăngler, 
Bruno Walther, Stokovski, George E- 
nescu și alții au lărgit apreciabil aria 
creației în domeniul interpretării, au 
ridicat arta dirijorului la un nivel fără 
egal, însoțind activitatea la pupitru 
cu studii teoretice de mare însemnă
tate. De măiestria, cultura și con
cepția dirijorului depinde astăzi, 
în condițiile dezvoltării și diversifi
cării vieții muzicale, nu numai suc
cesul unui spectacol muzical sau al
tul, ci realizarea unei politici artisti
ce integrale, care are în vedere atît 
calitatea, cît și accesibilitatea, culti
varea sistematică a marilor valori cla
sice, lărgirea domeniului expresiv al 
arfei sunetului — care numai privite 
în ansamblu dau valoarea unei culturi 
artistice.

Dirijorul este totodată un Interpret 
și un pedagog. In această ultimă ca
litate, el este un educator în dublu 
sens : pe de o parte, față de colecti
vul pe care îl pregătește și pe care 
îl face apt să abordeze cele mai dife
rite stiluri, repertoriul cel mai larg, 
punîndu-și amprenta pe stilul propriu 
al formației pe care o conduce, și pe 
de altă parte, față de publicul în fața 
căruia evoluează cu orchestra sa.

Tn mod obișnuit, la pupitrul uneî < 
orchestre se perindă mulți dirijori Im 1 
vitați care f „ 
cîleva repetiții. Ei realizează lu
cruri interesante, creează un spec
tacol muzical, inspiră orchestra să 
atingă performanțe deosebite. Dar 
cel care lucrează zi de zi cu orches
tra, cel care-i pregătește într-adevăr 
succesele, sporindu-i capacitatea de 
interpretare, și care în fapt asigură 
valoarea reală a formației — șeful de 
orchestră permanent — acesta este 
răspunzător direct de dezvoltarea an
samblului. Datorită lui, întreaga acti
vitate, în toate compartimentele sale, 
se ridică la nivelul exigențelor publi
cului sau rămîne sub acestea. Șeful 
de orchestră permanent este cel care 
formează stilul și profilul unui colec
tiv simfonic. De aici și responsabili
tatea sa pentru împlinirea sarcinilor 
artistice pe o stagiune sau mai multe 
stagiuni.

Repertoriul șefului de orchestră tre
buie să fie așezat pe anumite coor
donate, obiectivele de perspectivă să 
fie foarte limpezi. Sîntem împotriva 
întîmplării. Dacă o orchestră dă în- 
tr-o stagiune întreagă cîfeva concerte 
de un bun nivel artistic, desigur reali
zarea ne bucură. Dar dacă în afară 
de acestea, toate celelalte concerte 
n.u se ridică la un nivel satisfăcător, 
performanța ni se pare lipsită de va
loare, produs al unei coincidențe tre
cătoare de factori.

Este necesar ca, abordînd sistema
tic, după un plan riguros, bine alcă
tuit și vizînd principalele obiective, 
marele repertoriu universal și națio
nal, să perfecționăm treptat, de-a 
lungul mai multor ani, aparatul sim
fonic, să sporim posibilitățile virtuale 
ale orchestrei. Fără aceasta, fără a fi 
prezentat cu continuitate publicului 
marele repertoriu concertistic, nu poți 
ajunge niciodată să obții o interpre
tare de înaltă calitate. Din păcate, 
sînt formații simfonice care, sub în
drumarea unor șefi de orchestră în 
goană după spectaculos, înscriu în 
repertoriu ce le cade sub mînă, ce 
le este imediat convenabil din nu știu 
care motive. Mai devreme sau mai 
tîrziu, formația va s-.-.. —. 
acestei pregătiri superficiale.

Șeful de orchestră girează cu cul
tura și capacitatea lui nivelul artisbc 
al instituției. Prin intermediul reper
toriului, el poate să solicite efortu ' 
gradate, să-și propună acea ere ’ 
profesională neapărat necesară împli
nirii artistice. Cu alte cuvinte, reper
toriul trebuie organizat judicios -și 
aceasta este o chestiune dificilă dacă 
ne gîndim numai la faptul că litera
tura simfonică este de o bogăție ne
obișnuită. Pentru un dirijor tînăr, de 
pildă, tentația de a cuprinde dintr-o 
dată totul este foarte mare. A 
cuprinde totul este însă imposibil. Se 
cere deci să se facă o selecție cît 
mai riguroasă a lucrărilor în funcție 
de nevoile ridicării permanente a 
capacității de înțelegere muzicală a 
membrilor orchestrei ți a publicului 
care frecventează în mod obișnuit 
sala de concert. Poți să-ți propui să 
asimilezi fotul dar condiția sine qua 
non este să procedezi cu logică, să 
gîndești fotul în etape ți trepte 
necesare, armonios ți pedagogic. 
Totul este ca, frecventînd cu seriozi
tate marile creații și marile momente 
din istoria muzicii, de la preclasici ia 
contemporani, să realizezi nu numai 
un concert deosebit, ci să lărgești 
capacitatea de interpretare a oricărei 
piese.

Capacitatea de interpretare despre 
care vorbesc nu poate fi lărgită fără 
a avea la bază o temeinică^ cultură 
generală și de specialitate.
suțif stilul unui compozitor doar atunci 
cînd ai trăit multă vreme în intimi
tatea universului său, te-ai i 
de felul său de a gîndi, de ---- ...
sensibilitatea, expresia lui sufletească 
Un șef de orchestră care se mul’ 
meșle să creadă că a înțeles 
Schubert după execuția unei singure 
simfonii n-a înțeles nimic din Schu
bert. Totul este ca, îmbogățind reper
toriul să-ți creezi posibilitatea de a 
înțelege sensuri ți nu < 
uneori și la cei mai de seamă compo-

tat întocmai litera partiturii. După pă
rerea mea, ca să comunici într-ade- 
văr sensul partiturii, trebuie să ai ceva 
deosebit de spus. Or, cum se poale 
să ai ceva realmente nou de adău
gat dacă toată priceperea ta se spri
jină pe o singură lucrare dlntr-un 
autor și, de multe ori din comoditate, 
cea care a găsit cele mai ilustre, cele 
mai sigure interpretări i

Fiecare șef de orchestră adevărat 
visează să dea o nouă expresie sim
foniei sau concertului. După un timp, 
versiunea lui devine o interprefare- 
etalon. E foarte bine să fie așa. Dar 
gîndirea evoluează, etalonul nu tre
buie să devină dogmă. Cultura temei
nică, aprofundarea și contactul per
manent cu creația marilor compozi
tori dă posibilitatea depășirii, aulo- 
depășirli.

Un cîmp larg de îmbogățire a sen
surilor majore ale muzicii îl repre
zintă creația compozitorilor noștri. 
Răspunderea unui șef de orchestră 
este foarte mare, pentru că aducerea 
în sală a unei lucrări înseamnă gi
rarea ei, un pas spre formarea unu; 
gust și a unei concepții.

De ce am insistat pe aspectul cut* 
furii dirijorului ? Cultura temeinică, . 
exprimată prin mijloacele sale —- 
repertoriu, exigență, interpretare — < 
se transmite și interpreților de sub 
bagheta- sa, și publicului. De contac
tele sale sincere și exigente cu unii 
și cu ceilalți depinde crearea acelui 
climat propice creației, trăirii marilor 
frumuseți ale muzicii.

Aș vrea să mă opresc puțin asupra 
muzicii concertisfice, despre care, în 
general, se vorbește mai puțin. După 
părerea mea, ea trebuie să înceteze 
de a mai fi considerată de unii diri
jori ca o anexă a concertului, o parte 
spectaculoasă între două lucrări sim
fonice. Mulți se rezumă să „acompa
nieze* pe solist și atît. Mă gîndesc 
că și concertul instrumental pre
zintă fot atîta interes ca și restul pro
gramului, și că el trebuie integrat, la 
nivel egal, acestuia, Rolul dirijorului 
este de a obține o colaborare artis
tică strînsă între orchestră și solist. 
Aceasta ridică problema unei serioase 
cunoașteri și însușiri a repertoriului 
concertistic, pentru a erea o bază 
sigură unei colaborări de nivel înalt.

Dirijorul este, înr general, prea „înțe
legător*, prea „comod* cu ce i se 
propune, mulfumindu-se cu vecinăta
tea pe afiș a numelui răsunător al 
cutărui sau cutărui solist. Tn afară de 
aceasta, de multe ori se prac
tică greșit programarea unei singu
re repetiții a solistului, ceea ce duce 
la superficialitate. Despre colaborare 
dirijor-solisf, în acest caz, nici nu mai 
poate fi vorba.

Un mai viu schimb de opinii între 
'dirijori, o mai bună programare 
a dirijorilor noștri la pupitrele al
tor orchestre decîf cele pe care Ie 
conduc, un sistem temeinic de pre
gătire universitară și postuniversitară 
se impun cu necesitate. Șeful de or
chestră trebuie să-și înceapă pregă
tirea de foarte tînăr — ca și 
solistul Pregătirea lui teoretică se 
obfine sistematic, atent, numai în 
școală. înființarea unei clase de diri
jat la conservator este de aceea 
absolut necesară. Printr-o muncă 
atentă de selecționare trebuie îndru
mate către o asemenea clasă cele mai 
bune elemente, care să obțină nu nu
mai o pregătire muzicală, dar și una 
pedagogică^ pentru că pe mîna șe
fului de orchestră intră zeci de In
strumentiști care au de cîștlgaf nu
mai dacă li se transmite clar și inspi
rat ceea ce dirijorul cunoaște și gîn- 
desfe»

perindă multi dirijori in- £ 
pregătesc concertul în |

Dupâ examene (Instantaneu de la baza sportivă universitară Lacul Tei)
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• 18,00 — Pentru școlari : FEREASTRĂ DES
CHISĂ SPRE MARE. DIN VIAȚA SCAFANDRI
LOR • 18,30 — ASPECTE DE LA CAMPIONA
TUL MONDIAL DE SCRIMĂ : FINALA LA FLO
RETĂ (BĂRBAȚI) — Transmisiune de la Mosco
va • 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — 
Filme premiate la Festivalul International al fil
mului de animație — Mamaia 196G • 19,30 — 
Orașele muzicii : VENEȚIA. Prezintă Georqe 
Sbârcea • 20,00 — Debuturi • 21,00 — Film : 
„DINCOLO DE BARIERĂ" — o producție a stu
dioului cinematografic „București11 • 22,25 ■—
Telejurnalul de noapte • 22,35 — Buletinul me
teorologic. '

13,30; 16; 18,30: 21; la grădină
• PREA TÎRZIU: Feroviar (completare Ninge) 
— 8,45; 11,15: 13,45; 16,15; 18,45;'21,15.
• FANTOMAS — cinemascop : Festival — 8,30; 
11; 13,30; 16; 1830; 21, la grădină — 20,30, Pa
tinoarul „23 August" — 20,30, Gloria — 9,15; 
11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15, Grivita (completare 
Arsura) — 9: 11,15; 13,45; 16; 18.30; 21.
• FAȚA PIERDUTA - cinemascop : Lumina 
(completare Știință și tehnică) — 9,15; 11,30; 
13,45: 16,15: 18,30; 20,45, Cosmos — 16; 18,15; 
20,30.
• FANFAN

• COLIBA UNCHIULUI TOM — film pentru 
ecran panoramic : Patria — 9; 12; 15; 18; 21.
• IN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — cinemascop:
Republica (completare Slavă partidului) — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Victoria (comple
tare Apartamentul) — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,30; 21, Flamura (completare Consfătuirea lu
crătorilor din industria constructoare de mașini) 
— 9; 11,15 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, Stadionul 
„Dinamo" (completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Oltenia) — 20,30.
• DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Luceafărul 
(completare Poveste sentimentală) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, Excelsior — 9,30; 12; 14,15; 
16,30; 19; 21,15, Grădina „Doina" — 20,15, Me
lodia — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• CELE DOUĂ ORFELINE: București — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, Modem — 9,30; 11,45;

i 14; 16,15; v 18,30; 21,15 (la ambele completarea 
Autobiografie), Arenele Libertății — 20,30, Gră
dina „Progresul" (completare Vizita conducători
lor de partid și de stat In regiunea Argeș) — 

■ 20,30.
• MONEDA ANTICĂ: Capitol — 9-, 11,15»

LA TULIPE : Central
Stupidități) — 9; 11,15;
• VANINA VANINI :
20,45.
• PROGRAM PENTRU
• PROGRAM PENTRU 
I.UI DE ANIMAȚIE : Cinemateca — 10; 12; 16.
• SERBĂRILE GALANTE : Doina (completare 
Ninge) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45, Popular 
(completare Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Iași) — 15,30: 18; 20,45, Pacea 
(completare Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Suceava) — 15,45: 18,15: 20,30.
• SĂPTĂMÎNA FILMULUI ROMÂNESC. SANDI, 
SĂ ASCULȚI PE MĂMICA 1 — STUF — CRIM- 
CA — SIMFONIE ÎN ALB — UMORII — ORE- 
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 3 — O ZI DIN VIAȚA 
LUI TICĂ — FURNICA : Timpuri Noi — 9—21 
în continuare.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — ci
nemascop : Giulești — 10,30: 15,30; 18; 20,30, 
Arta — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21; Bucegi 
(completare Acul) — 8,30; 11; 13,30: 16; 18,30; 
21; la grădină — 20,30
• GHEPARDUL — cinemascop (ambele serii) 2 
Dacia —- 9—12,30 în continuare; 16; 19,45.
• VALURILE DUNĂRII: Grădina „Expoziția" <-* 
20,30.
• CARTIERUL VESELIEI : Grădina „Progresul* 
Parc" — 20,30.
• RUNDA 6 : Grădina Arta — 20,30.
• DUMINICĂ LA ORA 6 : Grădina Moșilor M 
20,30.
« GAUDEAMUS IGITUR : Grădina Lira — 20,30. 
« STRĂINUL; Grădina Colentina — 20,30.
• HAIDUCII — cinemascop : Grădina „Vltan4 
(completare Orizont științific nr. 2) — 20,30.
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umanității în
Unul din 

poeme ale 
căutare veșnică după o via
ță mai demnă și mal fericită 
a fost epopeea zbuciumatu
lui Ghilgameș. Mai mult de 
patru milenii au purtat pe 
undele lor trecătoare acest 
străvechi imn închinat amici
ției și desăvîrșirii spirituale. 
Mai tîrziu, peste aproape 
două milenii, departe de 
tulburătoarele ținuturi ale 
Sumerului, s-au ivit poemele 
homerice, cu zăngăniful lor 
de arme pe de o parte, cu 
liniștea păcii pe de alta, 
Le-au urmat sunetele subțiri 
ale lirei lui Sapho și trîmbi- 
jele de aramă ale odei lui 
Pindar și s-au auzit apoi, 
rostogolindu-și ecourile din 
adîncuri, gemetele groazei 
și .înfiorările milei din zbate
rile tragediei clasice.

Au urmat apoi operele al
tui mare popor care a vor
bit viitorului prin naivitatea 
și umorul lui Plaut, prin 
gingășia lui CatuJ, prin în
țelepciunea lui Lucrejiu, cei 
care oferea amarul medita
ției în cupe unse cu miere, 
prin suflul epopeii grandioa
se a lui Virgiliu, prin sub
tila cumpănă a lui Horațiu,

’A* «5. -

de Al. DIMA

prin valul erotic al lui Ovi- 
diu.

S-au desfășurat, mai de
parte, epoci după epoci, 
și au apărut noi și sclipi
toare giuvaeruri în tezaurul 
valorilor spirituale.

Evul mediu a cînfat din 
cornul viteazului Roland, a- 
părător al patriei lui, în 
apela Rinului au căzut co-

faptei despre care a vorbit 
Engels, ni s-au relevat co
morile lui Dante, Petrarca, 
Boccaccio, cele ale lui Ra
belais sau Cervantes, cele 
ale lui Shakespeare domi- 
nînd, cu focul și geniul său 
artistic, dramaturgia tuturor 
timpurilor.

Rînd pe rînd și veac după 
veac, această grandioasă

I DMIOG ClUTURAțl

morile Nibelungilor și au în
demnat la fapte semefe și 
aprige pe eroii altui popor, 

j în timp ce de pe șesurlle
Ucrainei s-au auzit modulă
rile duioase ale „Cînfecului 
oasfei lui Igor". Cînd a apă
rut, cîfeva veacuri mai tîr- 
ziu, tumultuoasa Renaștere 
cu acei uriași ai gîndirii

I
I
I
I
I

devreme sau mai a 
suferi consecințele | 
ncvlirla Ia. ®
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ibilifatea de a g 
creații (inegale ■ 

_____ seamă compo- S 
zifbri). O lucrare se adaugă celeilal- n 
ie, contactul direct și neîntrerupt cu | 
opera formează capacitatea de care ■ 
este vorba — capacitatea de a face b 
muzică. Chiar și la șefi de^ orchestră | 
mai experimentali persistă adesea ■ 
ideea greșită că o anume lucrare este n 
tălmăcită cu adevărat, dacă ai respec- ■

O nouă promoție de actori por
nește spre teatrele țării. Cei mai ti
neri absolvenți ai secției de artă 
dramatică pășesc de pe scena-Iabo- 
rator a institutului pe cea profesio
nistă conștienți de importanța și răs
punderea acestui eveniment.

Atributele profesionale cucerite în 
anii studenției nu reprezintă decît 
temelia unei învățături ce se cere 
extinsă și perfecționată neîncetat, l.a 
virtuozitate artistică nu se poate a- 
junge decît prin autoeducarea zil
nică a expresiei corporale și vocale. 
Complexitatea și diversitatea proble
melor întîlnite de actor în procesul 
de făurire a personajului interpretat 
îl obligă la o informație largă și 
multilaterală în diversele domenii 
ale culturii.

Preocuparea individuală a actoru
lui pentru dezvoltarea măiestriei 
sale profesionale reprezintă însă nu-. 
mai unul din termenii problemei ce 
ne preocupă. Arta sa nu se poate a- 
firma pe baza unei munci de cabinet 
sau de atelier personal. Pentru a se 
manifesta ea are nevoie de un ca
dru instituțional. Din caracterul co
lectiv al activității creatoare a acto
rului decurge deosebita importanță 
pe care o are — în primul rînd 
pentru el — alegerea viitorului loc 
de muncă. Conform legii, absolven
ții, în ordinea mediilor — care re
flectă talentul lor și cultura însușită 
— au dreptul să aleagă colectivul 
unde preferă să lucreze, în funcție 
de necesitățile formulate de teatrele 
respective.

Opțiunea pentru un teatru 
sau altul nu trebuie subordo
nată unor considerente mărunte 
— destul de frecvente la unii 
din absolvenții noștri. Ea se 
cere călăuzită în primul rînd de 
criterii profesionale.

Tînărul absolvent trebuie să-și în
drepte atenția spre acel colectiv în 
care talentul său găsește cel mai 
propice climat. Indiciul hotări- 
tor mi se pare a fi posibilitatea 
de a juca cît mai mult și mai divers 
și pentru realizarea acestui obiectiv 
major interesele absolventului tre
buie să coincidă cu cele pe care le 
are teatrul în privința împrospătării 
forțelor artistice 
sînt necesare.

de prof. univ. George Dem. LOGHIN

cu genurile ce-i

îmi apare nejusti- 
tinerilor actori 

Capitalei, sub cu-

Iată de ce 
ficat afluxul 
spre, teatrele 
vint că numai în cadrul lor ar 
găsi teren prielnic pentru dez
voltarea talentului, deși este 
binecunoscut că ele dispun de 
colective numeroase și bine e-

chilibrate din punct de vedere 
al genurilor interpretative. A- 
ceste teatre nu pot oferi decît 
rareori noilor veniți posibilită
țile largi și variate de a inter
preta din primii ani roluri di
verse, de a-și defini personali
tatea artistică, de a-și verifica 
și demonstra forțele într-un nu
măr mare de spectacole.

In numeroase teatre din regiunile 
țării, absolvenții au posibilitatea de 
a-șl manifesta din plin elanul, efer
vescența creatoare, talentul — apti
tudinile lor fiind de la început so
licitate multilateral și în condiții 
dintre cele mai propice afirmării; 
ei pot alcătui aici echipe bine su
date, care să dea dovadă de iniția
tivă, să promoveze noul, spunîn- 
du-și un cuvînt propriu în ansam
blul mișcării noastre artistice. O de
monstrează succesele din ultimii ani 
ale unor colective tinere, cum sînt 
cele din Piatra Neamț, Ploiești, Ba
cău, Galați ș.a„ realizările de va
loare republicană ale unor tineri ac
tori pe scenele din Cluj, Iași, Ti
mișoara, Craiova. Pe cînd, crampo- 
nîndu-se cu orice preț de Capitală, 
chiar absolvenți înzestrați riscă, 
prin forța lucrurilor, să traverseze 
o perioadă de activitate sporadică, 
să fie nevoiți să se limiteze la „co
laborări" nesemnificative și să piar
dă, vegetînd, ani irecuperabili. Esta 
o problemă la care ar trebui să me
diteze cu toată seriozitatea cei care 
acum se pregătesc să facă primii 
pași pe tărîmul artei scenice.

Nivelul atins de cele mai izbutite 
realizări în domeniul teatrului și ci
nematografiei, cerințele sporite ale 
publicului spectator ne îndeamnă să 
stăruim spre continua perfecționa
re a învățămîntului. In pregătirea 
unora dintre absolvenții noștri s-au 
semnalat și lacune, parte din ele 
datorate, după părerea mea, și selec
ției Insuficient de exigente din 
punct de vedere al aptitudinilor ar
tistice. Ce putem face pentru ca 
promoțiile noastre de absolvenți să 
strălucească prin bogăția și varieta
tea talentelor, cultivate temeinic și 
multilateral ?

Avem datoria să selecționăm
— atît Ia concursul de admite
re, cit și pe parcursul studiilor
— cu mai multă exigență și ho- 
tărîre talentele.

împlinirea acestui deziderat vi
zează deopotrivă spiritul de răspun
dere al pedagogilor, precum și revi
zuirea sistemului pe baza căruia are

loc admiterea în învățămintul tea
tral.

Iată ce ne-a îndemnat să propu
nem organizarea concursului de ad
mitere pentru învățămîntul teatral și 
cinematografic în două etape. Scopul 
primei etape este ca pe baza probe
lor de specialitate sfi se elimine din 
concurs elementele ce nu dovedesc ’ 
vocație artistică. Plasarea acestei e- 
tape înaintea datei cînd are loc ad
miterea în învățămîntul superior dă 
posibilitatea celor respinși să con
cureze la alte institute, iar celor ad
miși să beneficieze pe întreaga pe
rioadă în care se desfășoară con
cursul de examinarea aprofundată a 
aptitudinilor lor. Cea de a doua eta
pă — pe baza unor probe de spe
cialitate și cultură generală — ur
mărește o ierarhizare a valorilor în 
scopul reținerii în institut a celor 
mai autentice talente. Acțiunea este 
favorizată și de faptul că probele de 
specialitate ocupă o pondere mai 
mare decît în trecut iii clasificarea 
candidaților.

Eficiența măsurilor preconiza
te în organizarea concursului 
de admitere trebuie conjugată 
cu exigența corpului didactic în 
înlăturarea mediocrității pe par
cursul anilor de studii.

Cultivarea talentului în spiritul u- 
nei înalte profesionalități constituie 
o a doua preocupare majoră a insti
tutului nostru. Ea se concretizează 
și în corectivele aduse de curînd 
planului de învățămînt la secția de 
artă dramatică. Urmărindu-se cu mai 
multă consecvență pregătirea com
plexă și multilaterală a viitorului ac
tor, s-a procedat la o mai judicioasă 
eșalonare și coordonare a discipline
lor de studii. S-a pus astfel capăt u- 
nor anomalii ce mai stăruiau în 
structura organizatorică a școlii. 
Astfel, studentul lua cunoștințe de 
istoria teatrului contemporan și, fapt 
și mai paradoxal, de evenimentele 
întîmplate în ultimele șapte decenii 
în teatrul românesc abia în anul de 
absolvență. Modificările intervenite 
fac posibilă însușirea Cunoștințelor 
fundamentale în primii trei ani de 
studii, ultimul fiind conceput ca un 
moment de sinteză în care se afirmă 
independenta creatoare a studentu
lui atît în activitatea desfășurată la 
teatrul-studio al Institutului, cît și in 
cadrul unor forme didactice specia
le. S-a introdus astfel un seminar în 
cadrul căruia studenții dezbat prin
cipalele probleme pe care le ridică

repertoriul interpretat de ei în spec
tacolele de absolventă, valorificînd 
cu acest prilej cunoștințele dobîn- 
dite la un întreg complex de disci
pline : artă dramatică, estetică, filo
zofie, istoria și teoria teatrului etc. 

Beneficiind de un volum de ore 
mai mare, cursul de tehnica mișcării 
scenice și-a delimitat în chip precis 
obiectul de studiu. în ultimul an 
s-a introdus și un curs special de 
antrenament vocal și corporal menit 
să dea viitorului absolvent o pers
pectivă clară asupra modalităților 
prin care — pe baza exercițiului zil
nic — poate să-și mențină și să-și 
perfecționeze tehnica mijloacelor de 
expresie scenică.

Preocupările noastre vin în întîm- 
pinarea obiecțiilor critice formulate 

’în presă cu privire la o oarecare 
unilateralitate a repertoriului de stu
diu din anul de absolvență, fapt ce 
îngustează gamei interpretativă a 
studentului, limitează nuanțele ce 
disting diversitatea talentelor educa
te de școală.

Formarea unui actor apt să desco
pere și să traducă scenic timbrul 
stilistic al fiecărei opere dramatice 
nu e insă numai o problemă a școlii.

Instituțiile teatrale trebuie să 
continue și să împlinească edu
cația din timpul școlarității. Li
mitarea acestei acțiuni numai 
la distribuirea tânărului actor în 
repertoriul curent al teatrului 
nu ni se pare că poate oferi în
totdeauna o tematică de studiu 
suficient de largă și de cuprin
zătoare. Ea se cere completată 
în cadrul unor acțiuni speciale, 
cu un pronunțat caracter edu
cativ. Am sugera în acest sens 
extinderea inițiativei prețioase 
a unor teatre de a înființa la
boratoare de creație pentru 
perfecționarea măestriei profe
sionale a tinerilor actori.

îndrumarea poate fi asigurată de 
colegii lor mai vîrstnici sau de re
gizori — pedagogi. S-ar putea iniția 
competiții stimulative între labora
toarele de creație ale diverselor tea
tre, urmate de discuții menite să ge
neralizeze experiențele pozitive și 
să corecteze eventualele neajunsuri, 
în spiritul acestor preocupări ar 
merita studiată posibilitatea organi
zării unor cursuri de perfecționare a 
tinerilor actori din întreaga țară în 
cadrul laboratoarelor de creație 
existente la unele teatre din Capi
tală.

Școală și teatrul au datoria să ve
gheze cu grijă și competență la for
marea schimbului de mîine al scenei 
românești, cultivind în spiritul unei 
înalte profesionalități talente auten
tice, chemate să ducă mai departe 
tradițiile glorioase ale înaintașilor.

panoramă a artei literare 
ne-a înfățișat operele ele
ganței și demnității clasicis
mului, sclipitoarele abstrac
țiuni ale gîndirii iluministe 
întrupate, de pildă, în spi
ritul ascuțit a lui Voltaire, ca 
și efluviile sentimentalismu
lui unui Rousseau, după 
care au apărut frămîntările 
imaginației și sensibilității 
romantice cu ecouri pînă la 
sfîrșiful veacului al XlX-lea, 
în timp ce — totdeodată și 
paralel — s-a desfășurat 
larg frontul energic al realis
mului cu toate modalitățile 
lui de la Balzac la Zola, și 
pînă la Lev Tolstoi, ducîn- 
du-ne în pragul secolului al 
XX-lea, cînd apele curente
lor, operelor și scriitorilor 
s-au învălmășit tot mai aprig 
pînă în preajma epocii so
cialiste, dinlăunfrul căreia a 
răsărit nu numai o lume cu 
adevărat nouă, ci și o arfă 
care și-a propus să depă
șească străvechea ei moște
nire.

De unde vin și cum tăl
măcim aceste biruințe ale 
spiritului, cum e cu putinfă 
ca poemul lui Ghilgameș de 
acum 4 500 de ani, tragedia 
clasică de acum 2 500 de 
ani sau dramaturgia shakes- 
peareană adunînd cîfeva 
centenare să viețuiască încă 
după atîtea generații, după 
afîfea schimbări, după atîtea 
prăbușiri și renașteri ?

Să observăm, mai înfîi, că 
una din atracțiile perpetue 
exercitate de toate aceste 
opere ale trecutului, mai 
îndepărtat sau mai apropiat, 
constă în faptul vădit că 
fiecare dintre eie reflectă 
— înfr-un fel sau altul, di
rect sau indirect — tabloul 
epocii în care a apărut. Va
loarea documentară sau isto
rică a literaturii, cu toate 
intervențiile firești ale ima
ginației creatoare, nu poate 
fi pusă la îndoială. Poezia 
„lliadei" sau „Odiseii* nu 
ascunde moravurile, viața 
socială, trăsăturile epocii 
respective, O întreagă pe
rioadă a istoriei antice poar
tă de aceea — ca un oma
giu adus realismului docu
mentar al lui Homer — nu
mele aedului genial. Dincolo 
de ficțiuni și imagini, de mi
tologie și invenție, palpită 
agonia feudalității și apar 
zorile și întreaga Renaștere 
cu iz de cronică în opera 
lui Shakespeare, de pildă.

Multiplicarea exemplelor 
nu e necesară o dată ce ori
ce cititor poate descifra, cu 
puține dificultăți, fundalul 
istoric al unor asemenea o- 
pere. Se ivește astfet, cum 
spuneam, cea dintîi încîn- 
fare a spiritului, aceea dea 
se scălda în apele trecutului 
reînviat prin virtuțile aproa
pe magice ale artei. Răsună 
parcă, în fiecare operă, ceva 
dinfr-un basm cu „a fost 
odată", dar nu ca „nicioda
tă", ci dimpotrivă ca o reali
tate concretă, efectiv dată, 
într-un moment precis al 
istoriei.

Indrepttndu-sa eu pasîunS 
spre trecut, cititorul căr}ilor 
sau privitorul operelor plas
tice nu devine un simplu 
romantic paseist, cl — adîn- 
cindu-i psihologia — reține 
cu ușurință voluptatea spiri
tului de a se regăsi pe sine 
în cele mai îndepărtate 
creații. Pe neașteptate, o ne
văzută punte se așterne în
tre trecut și prezent și o- 
chiul vremii noastre distinge, 
în manifestările de altă
dată, vădite trăsături ac
tuale. Putem califica, da 
pildă, drept fapte excepțio
nale marile prietenii ce lea
gă pe Ghilgameș de Enki- 
du sau pe Achile de Patro- 
cle ca și cum ar fi existat 
numai în vremea lor ?

Creațiile spirituale daî- 
nuiesc apoi, peste veacuri, 
și prin alte evidente însușiri 
ale lor și, dintre 
firesc să insistăm 
Josului pe care 
iește participarea 
bătălia- ideilor ce 
șurat în toate epocile și, 
deopotrivă, în prezent. Tra
gedia clasică, de pildă, nu 
s-a mărginit la înregistrarea 
concepției destinului și nu 
a îngenuncheat în fața aces
tuia cum s-a putut crede, ci, 
zugrăvindu-i efectele dău
nătoare, a propovăduit eli
berarea omului de sub ju
gul tiraniilor de tot felul, de 
la superstițiile apăsătoare și 
pînă la noianul credințelor 
religioase. Operele lui Vir- 
giliu n-au celebrat numai 
valoarea ocazională a di
nastiei imperiale, ci și vir
tuțile fundamentale ale po
porului roman : vitejia, dra
gostea de muncă, de ord:- 
ne și prosperitate. Moliere 
nu s-a amuzat numai în co
mediile sale, ci a combătut 
totdeodată aprig racilele 
feudale ca și falsității® bur
gheziei incipiente. Balzac, 
o dată cu ampla priveliște 
ce o înfățișa cu o deplină 
obiectivitate realistă, anunța 
procesul de prăbușire a aris
tocrației.

în spiritul cititorului sau 
contemplatorului artei din 
toate timpurile se naște, 
prin urmare, un firesc sen
timent 
perele ce aduc contribuții . 
vădite în lupla pentru pro
gresul omenirii. Idenfificînd 
în scriitor, în artist ca și in 
omul de știință, un „ostaș 
al propășirii", cum spuneau 
pașoptiștii noștri, recunoaș
tem — în toți aceștia —« 
semeni ai noștri în bătălia 
pentru aceleași idealuri.

Se mai adaugă apoi la 
explicațiile de mai sus, fără 
îndoială, și vraja artei care 
înlesnește comunicarea cu
noștințelor istorice și aia 
ideilor înaintate. Tectonica 
operei, capacitatea caracte
rizării concrete a persona
jelor, însuflețirea lor cu atri
butele vieții, puterea inven
tivă a imaginației, născoci
rea imaginilor și făurirea u- 
nui stil sugestiv — toate 
aceste trăsături sînt numai 
cîfeva din virtuțile perma
nente ale arfei tuturor tim
purilor, pe care citifbrul vre
mii noastre le gustă și le 
apreciază. Eficacitatea me
sajului ideologic este ea 
însăși determinată de măies
tria sugerării lui prin înde- 
mînările ariei.

lată, cel puțin, cîfeva din
tre motivele ce explică pere
nitatea artei, în așa fel în- 
cîf putem reaminti — cu 
perfectă adecvare — ada
giul latin : „ars longa". Este 
totdeodată necesar să re
marcăm că arfa înaintată a 
tuturor timpurilor transmite 
actualității învățămintele ei 
fundamentale, pledînd Im
plicit pentru istoricifate, 
pentru o ideologie militantă 
în serviciul propășirii ca și 
pentru un veșmînt artistic 
fot mai 
eficace în ce privește ca
pacitatea comunicării vii și 
concrete.

acestea, e 
asupra fo
ni-) dăru- 
lor vie la 
s-a desfă-

de solidaritate cu o-

expresiv și mai
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Conferințe ale Uniunilor sindicatelor 
pe ramuri de producție

Miercuri după-amiază au în
ceput la Bacău lucrările Confe
rinței Uniunii sindicatelor din în
treprinderile economiei forestiere, 
iar la București cele ale Uniunilor 
din unitățile sanitare, din insti
tuțiile .administrative de stat și 
sfaturi populare. Participă delegați 
din întreaga țară reprezentînd 
membrii de sindicat din ramurile 
respective.

Conferințele dezbat activitatea 
uniunilor, de la conferințele pre
cedente și pînă în prezent, și sar

cinile ce le revin pe baza măsuri
lor stabilite de Congresul Sindi
catelor din România, pentru în
făptuirea hotărîrilor celui de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Român. Vor fi alese comi
tetele uniunilor sindicatelor din 
ramurile respective.

La lucrările conferințelor par
ticipă membri ai Secretariatului 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia.

(Agerpres)

SNAGOV

Mijloacele moderne de trans
port au apropiat Snagovul de 
Capitală. în cel mult o oră, din 
larma și trepidația străzii bucu- 
reștene, te afli într-un loc pi
toresc, care-ți oferă cu ge
nerozitate răcoarea și mireasma 
pădurii, aer curat, apa lacului, 
ștrand — o adevărată stațiune de 
odihnă. Dar, în afara microclima
tului deosebit de plăcut, marele 

■ complex turistic Snagov concen
trează multiple atracții. Pădurea 
este o adevărată colecție botani
că ; la fiecare pas întîlnești tufe 
de corni, sîngeri, aluni sau pă- 
ducei ghimpoși; domină însă car
penul, iar din loc în loc afli și 
specii rare pentru cîmpie, ca fa
gul caucazian și frasinul pufos, 
întreaga pădure e un parc imens, 
unde poți petrece ore plăcute de 
recreare. Oglinda albăstrie a lacu
lui este săgetată de iole grațioa
se, de iuți bărci cu motor, de va
porașe cochete sau de simple 
bărci. Foarte mulți dintre „navi
gatori" se îndreaptă spre răsă
rit, spre o insulă bogată în vege
tație, unde străjuiește un vechi 
monument istoric — Mănăstirea 
Snagov. Aici și-a desfășurat o 
mare parte din activitatea sa de 
traducător și tipograf Antim Ivi- 
reanu.

Marea majoritate a excursio
niștilor își petrec însă timpul li
ber la ștrand. Pe plajă, care și-a 
mărit suprafața in acest an cu 
încă 1 500 metri pătrați, pot pro
fita de razele binefăcătoare ale 
soarelui circa 10 000 de persoane. 
Patru chioșcuri de răcoritoare și 
un restaurant bine aprovizionat 
stau la dispoziția consumatorilor. 
Un alt chioșc, aparținînd coope
rativei „Deservirea", închiriază 
articole de plajă — saltele pneu
matice, umbrare, aparate de res
pirat- pentru cei care explorează 
adîncul lacului, șezlonguri, jocuri 
de table, șah, remi etc. Ar fi ne
cesar, desigur, și un chioșc unde 
să se vîndă costume de baie, pro-

soape, căști și alte articole de 
plajă.

Decorul natural al Snagovului 
este completat cu două refugii de 
mare atracție: campingul și com
plexul turistic. Primul este la 
doi pași de ștrand: o așezare cu 
27 cabane pitice de două și pa
tru persoane, risipite în pădurea 
răcoroasă. Cei care poposesc aici 
au la dispoziție un bufet amena
jat intr-un chioșc din mase plas
tice, un ring de dans înconjurat 
de mese și luminoare originale, 
prevăzute cu prize pentru magne- 
tofoane sau aparate de radio. 
Păcat că, uneori, la grupul sâni-, 
tar al campingului nu curge 
apa, iar întreprinderea 21 insta
lații București nu... întreprinde 
nimic pentru a revizui instalația 
proiectată și construită greșit.

La complexul turistic Snagov- 
sat se ajunge cu trenul sau cu

Cronica zilei
Miercuri dimineața a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre An
glia, un grup de oameni de știin
ță români care urmează să parti
cipe la diferite manifestări inter
naționale. Academicienii Iorgu 
Iordan și Emil Petrovici vor re
prezenta țara la a 9-a ediție a 
Congresului de științe onomastice, 
de la Londra, iar Nicolae Patrau- 
lea, membru corespondent al Aca
demiei, va lua parte la al 5-lea 
Simpozion internațional de dina
mica gazelor rarefiate, de la Ox-

I 
I 

ford. Totodată, Alexandru Bala- g 
ban și Victor Sahini, membri co- ■ 
respondenți ai Academiei, și Mar- ■

5gareta Avram, șef de secție la 
Centrul de 
participa la 
național de 
Sheffield.

chimie organică, vor 
un simpozion inter- 
aromaticitate, de la I

t
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New York Times:

turistice
autobuzul și, bineînțeles, cu auto
turisme și motociclete. Dar cel 
mai frumos drum e cel de pe 
lac. Cu vapoarele sau bărcile cu 
motor, cu șalupa sau ambarca- 
țiile cu vîsle pleci de la debar
caderul ștrandului, străbați apa 
pînă în dreptul mănăstirii și de 
acolo, la dreapta, pătrunzi în
tr-un mic golf de unde zărești, 
profilată pe fondul pădurii, vila 
mare a complexului.

întrucît vizitatorii doresc să 
zăbovească mai mult timp în 
aceste minunate locuri de recre
are, ei consideră nepotrivit ora
rul de plecare a ultimelor auto
buze (19,45 în zile de lucru și 
20,30 duminica). Este de așteptat 
ca D.R.T.A. București să pună 
la dispoziția excursioniștilor 
autobuze pînă la ore mai tîrzii.

Nici o națiune din lume nu sprijină
iția Consiliului Central I 
Generale a Sindicatelor ® 

a sosit în Capitală ■ 
Consiliului Central al I 
din R. P. Ungară ■ 

6 Darvas, șef- g 
de salarizare, ■ 
va efectua un ■

I
(Agerpres) |
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La invitai
al Uniunii <___________________
din România a sosit în Capitală 
o delegație a <
Sindicatelor din R. 
condusă de dr. Lâszlâ Darvas, șef' 
adjunct al secției <‘ 
care timp de 10 zile va efectua un 
schimb de experiență în proble
mele salarizării, întrecerii socia
liste și nivelului de trai.

Premii acordate

•fi

pentru interpretarea

dramaturgiei originale

Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă a atribuit premiile 
pe anul 1965 pentru cel mai bun 
spectacol cu o piesă originală de 
actualitate și pentru cea mai 
bună interpretare a unui erou 
contemporan din dramaturgia o- 
riginală. Premiul pentru cel mai 
bun spectacol cu o piesă origi
nală de actualitate — în valoare 
de 20 000 lei — a fost atribuit co
lectivului care a realizat specta
colul cu piesa „Nu sînt turnul 
Eiffel“ de Ecaterina Oproiu, la 
Teatrul de Stat din Piatra Neamț, 
(regia: Ion Co jar, scenografia: 
Adriana Leonescu). .

Premiul pentru cea mai bună 
Interpretare a unui erou contem
poran din dramaturgia originală 
a fost acordat actorilor: Eugenia 
Dragomirescu — lei 4 000, pen
tru rolul „Ea“ din spectacolul 
„Nu sînt turnul Eiffel“ și Virgil 
Ogășanu — lei 4 000, pentru ro
lul „El“ din același spectacol.

(Agerpres)

aventura S. U. A in Vietnam
I Cunoscutul comentator 
. american James Reston 

scrie în ziarul „NEW
I YORK TIMES" (numărul 
, din 2-3 iulie) următoa

rele, în legătură cu nouaI escaladare a agresiunii 
. S.U.A. în Vietnam.
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CUM E VREMEA

D. MINCULESCU

campionatulRezultate din ÎN MECIUL NORVEGIA-ROMÂNIA

după prima zi
de tenis

„Mondialele" de scrimă |

nai al probei de simplu femei s-au 
calificat Horșa (Progresul București), 
Kun (Știința Cluj), Dibar (Dinamo 
București) și Dumitrescu (Steaua). Ieri, 
Horșa a întrecuf-o cu 8—6, 6—0 pe 
Kun, iar meciul Dumitrescu—Dibar 
s-a întrerupt (din cauza întunericu
lui) la egalitate, după două seturi, 
urmînd a fi reluat astăzi. în proba 
de simplu bărbați, tînărul brașovean 
Codin Dumitrescu a furnizat o sur
priză învingîndu-l în cinci seturi 
(4—6, 6—1, 2—6, 6—4, 6—0) pe
bucureșfeanul Constantin Năsfase.

BRAȘOV (prin felefon). — Pe te
renurile „Sub Tîmpa" din localitate 
au început campionatele republicane 
de tenis. La întreceri iau parte cele 
mai bune „rachete" ale țării, în frun
te cu Ion Țiriac, llie Năsfase (care 
recent: au concurat la cîteva mari 
turnee peste hotare), Sever Dron, 
Petre AAărmureanu, Ecaferina Horșa, 
Elena Dumifrescu, Agneta Kun. După 
disputele preliminare, în turneul fi-

invitație — complexul turistic Snagov-sat

Timpul probabil pentru zilele de 8, 
ți 10 iulie a.c. In tară : Vremea se men
ține călduroasă în sud-estul țării la în
ceputul intervalului, dar va fi instabilă 
în celelalte regiuni.' Cerul va fi schim
bător. Vor cădea ploi mai frecvente la 
început în jumătatea de vest a țării, 
apoi ele se vor extinde în toate regiu
nile. Vînt potrivit din sectorul nordic. 
Temperatura în scădere j minimele vor 
fi cuprinse între 6 grade și !6 grade, iaj 
maximele între "18 și 28-grâde: In Bucu
rești și pe litoral : Vreme călduroasă la 
început, apoi devine ușor instabilă. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea 
averse de ploaie însoțite de descărcări 
electrice. Vînt potrivit din nord-vest. 
Temperatura în ușoară scădere.

A 6-a ediție a meciului interna
țional de atletism dintre echipele 
masculine ale Norvegiei și Româ
niei a început aseară la Oslo. 
După prima zi, scorul este de 60— 
46 puncte în favoarea atleților ro
mâni.

Ieri la box PROGRAM
® CONSTANȚA ISTANBUL 12-6

• STEAUA T. S. K, BERLIN 12-8
COMPETIȚIONAL

Aseară, în sala sporturilor din 
Constanța s-a disputat meciul de 
box dintre echipele orașelor Con
stanța și Istanbul. Constănțenii au 
obținut victoria cu scorul de 12—6. 
Revanșa întîlnirii va avea loc sîm
bătă, tot la Constanța.

*

Pe ringul montat în incinta pa
tinoarului artificial „23 August”

din _ Capitală s-au întîlnit aseară 
echipele de box Steaua București 
și T.S.K. Berlin (R.D.G.). Scor fi
nal : 12—8 pentru Steaua. Grues- 
cu, Giju, Simion. Stumpf și Tran
dafir au obținut victorii, iar Va- 
nea și Chivăr au terminat la e- 
galîtate. Au pierdut Tudose. 
bre și Ghiorghioni.

Vineri, la Craiova, oaspeții 
întîlni echipa locală Dinamo.

• CICLISM — Competiția inter
națională „Cupa orașului 
București", ajunsă la a Vl-a 
ediție, se va desfășura vineri, 
sîmbătă (de la ora 16,30) și 
duminică (de la ora 10) pe 
velodromul Dinamo. La startul 
întrecerilor vor fi prezenți pis- 
tarzi din Bulgaria, Cehoslova
cia, Italia, U.R.S.S. și România.

Simion Aurel în luptă cu Schneider trvin
Foto : M. Cioc

• FOTBAL — Duminică, în.ca
drul ultimei etape a campio
natului categoriei A, sînt pro
gramate următoarele partide : 
Steaua — Dinamo Pitești, Di
namo București — Farul Con
stanța (în cuplaj, pe stadio
nul „23 August", începînd de 
la ora 16), Universitatea Cluj 
— Petrolul, U.T. Arad — Ra
pid, Crișul Oradea — Steagul 
roșu Brașov, Politehnica Timi
șoara — C.S.M.S. Iași, Side- 
rurgistul Galați — Știința Cra
iova.

Au fost stabilite locurile d« 
desfășurare a meciurilor din 
semifinalele „Cupei României" 
la fotbal, programate la 13 
iulie :U. T. Arad — Farul Con
stanța la Pitești, Rapid — 
Steaua la București. Finala 
competiției va avea loc la 17 
iulie în Capitală.

• GIMNASTICĂ — Întrecerile 
finale ale campionatului repu
blican de gimnastică, mascu
lin și feminin, vor fi găzduite 
de sala Dinamo din Capitală 
vinari, sîmbătă (de la orele 
10 și 16) și duminică (de la 
ora 16).

„Administrația Johnson 
nu va reuși probabil nici
odată să-și recapete încre
derea pierdută în capacita
tea de a raționa și aprecia 

l lucrurile.
Prin bombardarea obiec

tivelor de la periferia Ha
noiului și Haifongului, ea a 
făcut aproape tot ceea ce 
declarase sau lăsase să se 
înțeleagă că nu are de 
gînd să facă, iar sfîrșitul a- 
cestui capitol trist al istoriei 
americane pare să nu se o- 
prească aici.

Administrația Johnson a- 
firmase că nu caută o solu
ție militară pentru război, 
iar în prezent este clar că 
urmărește tocmai acest lu
cru. Ea a declarat că se află 
în această țară numai pen
tru a contribui la apărarea 
unui guvern legitim și s-a 
dovedit a sprijini o clică mi
litară care nu reprezintă un 
guvern care nu are caracter 
legitim și care în realitate 
nu se poate apăra pe el 
însuși.

Chiar atunci cînd se a- 
cordă încredere incertitu
dinilor și 
morale ale 
prefăcătoria 
este greu 
Ea nu numai 
paralela a 17-a, dar a făcut 
mai mult decît atît. Depla-

ambiguităților 
acestui război,

Administrației 
'de întrecut, 

că a depășit

sîndu-se în această regiune, 
ea nu urma să se angajeze 
înfr-un război de amploare 
pe continentul asiatic, dar a 
făcut tocmai acesf lucru.

Președintele nu a fost fi
del nici măcar față de ho- 
iărîrile sale funeste. El nu 
numai că și-a indus în eroa
re dușmanii, ci și pe propriii 
săi prieteni. Vechii săi co
legi din Congres nu i-au 
ierfaf încă faptul că, folosin- 
du-se de mașinalii, i-a de
terminai să-și ofere sprijinul 
sub forma unui cec în alb, 
în condiții față de care nu 
s-ar fi putut opune în nici 
un chip. Și chiar cu prilejul 
acestei ultime aventuri de la 
Hanoi și Haifong, ni se 
spune în mod oficial că 
bombardarea obiectivelor 
de acolo nu reprezintă «o 
escaladare» a războiului.

Rezultatul este o atmosferă 
de nesiguranță și suspi
ciune. fn prezent, nu exis
tă nici măcar o singură 
națiune importantă în lume 
care să sprijine ultima aven
tură a lui Johnson la Hanoi 
și Haifong. Chiar prim-mi- 
nisfrul Angliei, Harold Wil
son, a cărui politică econo
mică depinde de sprijinul 
constant acordat de Johnson 
lirei sterline, s-a simțit obli
gat să facă o declarație pu
blică împotriva bombarda
mentelor de la Hanoi și 
Haifong.

Problema aceasta, a în
crederii în bunele intenții și 
buna-credință a guvernului 
S.U.A., este, în realitate, 
mult mai importantă decît 
oricare altă problemă.

O importanță deosebită

o are faptul dacă poporul 
american poate avea încre- 

. dere în hotărîrile guvernului 
său, dacă el poate rămîne 
unit în jurul obiectivelor pe 
care le înțelege și le res
pectă, dacă aliații cred că 
Washingtonul dorește cu a- 
devărat o rezolvare pe ca-

SJ

„Președinfele Johnson — 
scrie în săptămînalul „TRI
BUNE" Roy Bennett — trece 
prin dificultăți politice. A- 
cesf lucru a fost dat la 
iveală de rezultatele unor 
alegeri preliminare pentru 
Congres (ținute pentru a 
hotărî candidații care vor 
reprezenta partidul demo
crat în alegerile din toamnă) 
și două recente sondaje ale 
opiniei publice. Trei candi
dați din alegerile din Cali
fornia și-au întemeiat cam
paniile aproape în între
gime pe criticile aduse po
liticii Administrației în Viet
nam. Numiților „candidați 
ai păcii", li s-au dat puține 
șanse de a obține un rezul
tat semnificativ. Totuși, ei 
au primit 47 ia sută, 45 șî 
44 la sută din votul ale
gerilor preliminare.

Aceste campanii au dez
văluit două fapte semnifica
tive : primul, că în cadrul 
partidului democrat pătura

r

TELEGRAME EXTERNE

lea compromisului în Viet
nam, sau urmărește numai 
să obfină capitularea inami
cului în condijiile dictate de> 
Washington.

Fără îndoială că există 
puțină încredere în decla
rațiile oficiale", conclude 
ziarul.

intelectuală și 
pronunță în 
ei împotriva 
ției din cauza 
reprezentînd un procentaj 
mult mai mare din voturile 
partidului democrat decît 
le-ar conveni conducătorilor 
să admită ; iar al doilea, că 
dacă președintele nu poate 
să cîștige în campania din 
toamnă împotriva republica
nilor sprijinul unei conside
rabile părți a celor care în 
prezent i se opun, el va fi în 
situația de a pierde mult 
mai multe locuri în Congres 
decît s-a apreciat pînă în 
prezent.

Un foarte recent sondaj 
Gallup a constatat că pre
ședintele se află la cel mai 
scăzut nivel de popularitate 
de cînd a primit această 
funcție. Pentru prima dată, 
mai puțin de majoritate (nu
mai 46 la sută) aprobă 
«modul în care Johnson îșî 
îndeplinește funcția sa»”.

liberală se 
majorifatea 
Administra- 

Vietnamului,

Premiul „St reg a"

I 
I
I 
I
I

PHENIAN 6 (Agerpres). — Re
cent au avut loc la Phenian lu
crările sesiunii a Vil-a a Comisiei 
româno-coreene de colaborare 
tehnico-științifică. Comisia a exa
minat activitatea tehnico-științi
fică desfășurată de la ultima se
siune și a aprobat programul, de 
colaborare pentru perioada urmă
toare.

Protocolul încheiat cu acest 
prilej a fost semnat din partea ro
mână de Popa Nicolae. ambasado-

rul Republicii Socialiste România 
în R. P. D. Coreeană, președintele 
părții române, iar din partea co
reeană de Ro The Săc, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, președintele părții 
coreene a comisiei. în timpul șe
derii sale, delegația română a vi
zitat întreprinderi industriale șî in
stituții culturale din R. P. D. Co
reeană.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-un spirit de prietenie și 
înțelegere deplină.

BELGRAD

Adoptarea planului social
de dezvoltare pe 1966-1970

La 5 iulie a fost decernat pre
miul literar „Strega", unul din 
cele mai importante din Italia, 
scriitorului napolitan Michele 
Prisco, pentru romanul „Una 
spirale di nebbia" (O spirală de 
ceață). Prisco. a obținut la vo
tul final al juriului 141 de vo
turi, față de 120 ale lui Italo 
Calvino, marele favorit al criti
cii. Premiul „Strega" 
cea de-a 20-a ediție

a ajuns la 
a sa.

Berbeci cu 
de aur

dinții
*

Australianul James Galer din 
Portland a descoperit cu uimire 
că măcelăria de unde se aprovi
ziona cu capete de berbec a 
început să vîndă animalele cu 
dinții îmbrăcat) în aur. întrucît 
examenul de laborator i-a confir
mat existenta metalului prețios, 
el s-a grăbit să achiziționeze cît 
mai multe capete de la măcelar. 
Toți berbecii aveau dinții auriți 1 
Interesîndu-se de proveniența 
berbecilor și locul de pășunaț, el 
a constatat că aurul provenea din 
terenul pe care păscuseră. Noro
cosul Caler a hotărît să-și valo
rifice descoperirea, dar ajuns la 
fata locului pentru a achiziționa 
pășunile aurifere și turmele pur
tătoare de aur a găsit acolo pe 
alții, mai întreprinzători și mai 
iute de picior, care i-o luaseră 
înainte.

BELGRAD 6.— Corespondentul 
Agerpres. N. Plopeanu, transmite : 
în zilele de 5 și 6 iulie au avut loc 
ședințele Vecei pentru problemele 
economiei și Vecei Federale ale 
Skupștinei Federale, în cadrul 
cărora a fost discutat și adoptat 
planul social de dezvoltare a R.S.F.

pe perioada 1966—1970. 
unei ședințe comune a 
Vece, Petar Stambolici,b Iprobei in- _ 

(masculin) I 
(Franța), |

.)' Ceilalți I 
cuți după |

I
Revenu I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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Miercuri au început la Moscova 
campionatele mondiale 
Pentru turneul 
dividuale de 
s-au calificat 
Noel (Franța), 
ria) și Sveșnikov (U.R.S.S.) 
doi finaliști vor fi cunoscuți 
desfășurarea recalificărilor din in- 
tîlnirile : Szabo (R.P.U.)—Putiatin 
(U.R.S.S.), Drîmbă (România)—
Lisevski (Polonia), Haukler (Româ
nia)—Parulski (Polonia) și T 
(Franța)—Sarov (U.R.S.S.).

de scrimă.
final al i
floretă
Magnan
L. Kamuti (Unga-

IN CITEVA
RINDURI

• După consumarea a 8 runde, în tur
neul feminin de șah de la Budapesta 
conduce maestra română Elisabeta Poli- 
hroniade cu 6 puncte, urmată de 
Kozlovskaia (U.R.S.S. — 5,5 (1) puncte, 
Iovanovici (Iugoslavia), Keller—Her
mann (R.D.G.) — 5,5 puncte, Veioczi 
(Ungaria) — 5 puncte etc. Participă 14 
șahiste.

• Turul ciclist al Franței a continuat 
cu etapa a 15-a, Privas—Bourg d'Oisans- 
Alpe d’Huez (203,500 km),, cîștigată de 
spaniolul Otano în 5h 46’50". In clasa
ment conduce Kunde (R.F.G.). urmat la 
31" de olandezul Janssen.

în competiția „Tour de 1’Avenir", lider 
este englezul Hill. Etapa a 5-a, desfă
șurată pe același traseu ca al profesio
niștilor, s-a încheiat cu victoria Iui 
Albonetti în 5h 36'40", timp cu 10'10" 
mai bun decît al alergătorilor din Turul 
Franței l

• Echipa de fotbal a Angliei și-a în
cheiat pregătirile în vederea campiona
tului mondial jucînd la Chorzow cu re
prezentativa Poloniei, pe care a învins-o 
cu 1—0. Punctul a fost înscris în minu
tul 12 de către Roger Hunt.

• întrunit la Londra, comitetul exe
cutiv al F.I.F.A. a stabilit miercuri ca 
turneul final al campionatului mondial 
de fotbal din 1974 să se desfășoare în 
R.F. Germană. După cum se știe, ediția 
din 1970 va avea loc în Mexic.

Delegația
Sovietului Suprem 
și-a încheiat vizita■

Iugoslavia 
în cadrul 
celor două 
președintele Vecei Executive Fede
rale, a prezentat o expunere. Potri
vit planului, venitul național ur
mează să crească într-un ritm 
anual de 7,5—8,5 la sută, producția 
industrială cu 9—.10 la sută. In a- 
ceeași perioadă, producția agricolă 
urmează să sporească cu 25 la sută. 
Realizarea ritmurilor prevăzute de 
creșterea producției și a producti
vității muncii va face ca nivelul de 
trai al populației să crească anual 
cu 8,5—9,5 la sută.

Revizie generala

în Canada
OTTAWA 6 (Agerpres). — Dele

gația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., în frunte cu deputatul 
D. S. Poleanski, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și-a încheiat vizita în 
Canada. Intr-un comunicat co
mun, dat publicității la Ottawa, se 
arată că în cursul discuțiilor între 
membrii delegației sovietice și 
conducătorii Parlamentului cana
dian a fost remarcată cu satisfac
ție extinderea contactelor și a 
schimburilor dintre U.R.S.S. și 
Canada în domeniul științei, teh
nicii, învățămîntului și culturii. 
Părțile- și-au exprimat dorința de 
a extinde colaborarea și în alte 
domenii, în special în ce privește 
schimbul de informații despre 
dezvoltarea regiunilor nordice și 
cercetările agricole. Membrii de
legației Sovietului Suprem și con
ducătorii Parlamentului canadian 
și-au expus totodată punctele de 
vedere în unele probleme interna
ționale.

Marți seara, delegația Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. a plecat spre 
patrie. D. S. Poleanski a rămas 
pentru cîteva zile în Canada, ca 
oaspete al guvernului canadian.

Întîlnîrea lui I. B. lito

BRIONI (Agerpres).— I. B. Tito, 
secretarul general al U.C.I., a avut 
la Brioni o intîlnire cu un grup de 
reprezentanți ai Uniunii Asociații
lor Luptătorilor din Războiul de 
Eliberare Națională a Iugoslaviei, 
în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, I. B. Tito s-a re
ferit la lucrările Plenarei C.C. al 
U.C.I., care a avut loc recent, subli
niind că acestea au demonstrat ca
pacitatea Uniunii de a rezolva pro
blemele cele mai complexe. El a 
relevat că la plenară au fost luate 
în unanimitate hotărîri care vor 
avea o importanță deosebită in în
treaga activitate de viitor.

Firma vest-germană „Volkswa
gen" a publicat miercuri ia New 
York un anunț prin care poseso
rii celor 197 000 de automobile 
de tipul „Sedan" și „Karmann- 
Ghias", desfăcute recent în Sta
tele Unite, sînt invitați să se 
prezinte urgent cu automobilele 
pentru o revizie generală. La a- 
ceste automobile, precizează a- 
genția Associated Press, au fost 
constatate în ultimul timp unele 
defecte de fabricație.

Mirajul farfuriilor 
zburătoare

Ziarele din întreaga lume rela
tează adesea pe spații ample des
pre misterioase farfurii zbură
toare, semnalate cînd într-un loc, 
cînd într-altul. Recent, o aseme
nea farfurie suspendată în văz
duh a fost depistată și deasupra 
munților Cehiei, unde a putut, fi 
observată timp de aproximativ o 
jumătate de oră. Acest fenomen 
a fost urmărit și de specialiștii 
Institutului meteorologic pragliez. 
Ei au anuntat că este vorba de 
un conglomerat de nori, care s-a 
format deasupra lanțului muntos 
ferit de vînturile ce domină înăJ 
Umile versantiJor învecinați.
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Să se pună capăt
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A PRIMIT DELEGAȚIA ROMANA

Delegația de activiști 
ai P. C. R. a sosit la Pekin

agresiunii americane în Vietnam!
HANOI 6 (Agerpres). — După cum transmite 

< agenția V.N.A., ;la 8 iulie,- grupuri de avioane 
de luptă americane au bombardat și mitraliat 
centre populate și obiective economice din pro
vinciile Bac'Thai, Quang Binh. Forțele militare 
ale Armatei populare vietnameze au doborît 
patru avioane, iar un pilot a fost făcut prizonier. 
După cum subliniază agenția, numărul avioane
lor Statelor Unite doborîte deasupra teritoriului 
R. D. Vietnam de la 5 august 1964 se cifrează 
la 1163. î .

Misiunea de' legătură 
a înaltului 'comanda- 
rșent al Armatei popu
lare vietnameze a trimis 
Comisiei internaționale 
de . supraveghere și con
trol în Vietnam o decla
rație în care condamnă 
bombardarea repetată de 
către aviația Statelor U- 
nite a numeroase centre 
populate din Vietnamul 
de sud. în declarația 
transmisă de agenția 
V.N.A. se subliniază că, 
potrivit surselor ameri
cane, S.U.A. și-au sporit 
efectivul militar din Viet
namul de sud. Atacurile

sud. în declarația 
de agenția

aerie'ne ale dviăției' ame
ricane au pricinuit multe 
jertfe .în rîndul popu
lației și au dus la distru
gerea multor sate și lo
calități, a unui mare nu
măr de școli, spitale, bi
serici și pagode.' Aceste 
acțiuni ale Statelor Uni
te constituie o încălcare 
serioasă a acordurilor 
de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam și 
a normelor dreptului in
ternațional, o violare a 
suveranității și indepen
denței poporului vietna
mez.

• In orașul LOS AN
GELES se desfășoară în 
prezent lucrările celei 
de-a 58-a conferințe a- 
nuale a guvernatorilor 
din S.U.A. în fața clădi
rii unde se desfășoară 
lucrările conferinței au 
avut loc luni și marți 
demonstrații de protest 
împotriva războiului dus 
de S.U.A. în Vietnam. 
Numeroșii manifestanți 
au purtat pancarte pe 
care era scris : „încetați 
războiul din Vietnam", 
„Refuzăm să luptăm".

• în fața clădirii am
basadei S.U.A. din 
OSLO a avut loc o de
monstrație de protest 
împotriva războiului 
Statelor Unite în Viet
nam. La demonstrație 
au luat parte muncitori 
din industria metalur
gică, studenți, femei, 
precum și numeroase 
alte fi

• La HAMBURG a a- 
vut loc o demonstrație 
a, locuitorilor orașului . 
și a studenților din lo
calitate împotriva agre
siunii americane în 
Vietnam. Pe numeroase 
panouri purtate de de
monstranți erau scrise 
cuvintele „Nici un om, 
nici o marcă pentru 

, războiul din Vietnam!“.

• 14 deputați ai Con
siliului național chilian 
au dat publicității o de
clarație de protest îm
potriva bombardamen
telor aviației americane 
asupra periferiilor ora
șului Hanoi și portului 
Haifong și a interven
ției americane în Viet
namul de sud. Depută
ții au cerut încetarea 
imediată a acestui 
război și retragerea 
trupelor nord-america- 
ne de pe teritoriul viet-

ALGER 6 — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite : De
legația de partid și guvernamen-, 
tală a Republicii Socialiste Româ-j 
nia, condusă de Pompiliu Macovei, 

■ membru, al C.C. al P.'C.R., pre
ședintele' Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, care, la invi
tația Partidului Frontul de Elibe
rare Națiohală, a guvernului alge
rian a participat la festivitățile 
prilejuite .de. sărbătorirea .celei 
de-a 4-a aniversări a proclamării 
independenței Algeriei, a fost pri
mită miercuri de Houșri Boume
dienne, președintele Consiliului 
Național al Revoluției,. primul mi
nistru al Algeriei. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire în cursul' 
căreia au fost discutate probleme 
privind relațiile dintre România 
și Algeria și perspectivele dezvol
tării și lărgirii lor. Convorbirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate.'.

In aceeași zi, delegația română 
a avut o întrevedere cu Cherif 
Belkacem, membru al Secretaria
tului executiv al Partidului Fron
tul de Eliberare Națională, și cu 
Ahmed Taleb, ministrul educației 
naționale. în curșul după-amiezii, 
la 'sediul Radioteleviziunii algerie
ne; delegația s-a întreținut cu Ba-

chir Boumaza, ministrul algerian' 
ăl informațiilor. Cu 1 același prilej,' 
membrilor delegației le-au fost 
prezentate personalități ale vieții 
cultural-artistice algeriene.

Delegația a vizionat apoi un film 
de scurt metraj, producție a tinerei 
cinematografii algeriene.

’ PEKIN 6. — Corespondentul A- 
gerpres, I., Gălățeanu, transmite : 
Miercuri a sosit la Pekin delega
ția de activiști , ai. Partidului Co
munist Român, condusă de tovară
șul Dumitru Popa, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co

mitetului orășenesc București al 
P.C.R.

La aeroport, membrii delegației 
au fost întîmpinați de Bo I-bo, 
membru supleant, al Biroului Po
litic al C.C. al P. C. Chinez, vice- 
premier al Consiliului de Stat, U 
Siu-ți, membru al C.C. ăl P.C. Chi
nez, și de alți activiști de partid.

Violente incidente rasiale

IIein 'r

Karlovy Vary

Festivalul internațional 
al filmului

PRAG A 6 (Agerpres). — La 6 
iulie, la Karlovy Vary s-a deschis 
cel de-al 15-lea Festival interna
țional al filmului. La actuala edi
ție a festivalului participă 22 de 
țări. Cinematografia română va 
fi reprezentată la festival de fil
mul „Procesul alb", realizat de 
regizorul Iulian Mihu, după sce
nariul scriitorului Eugen Barbu.

namez.

i au participat la 
pancarte cu inscrip-

în fața ambasadei S.U.A. din Paris circa o mie de cetățeni umanuiiii uiiuji m rranj 
o manifestație de protest împotriva agresiunii americane în Vietnam. Demonstranții purtau 

............  ■ țiile: „încetați bombardamentele", „S.U.A. afară din Vietnam!"
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Yemenului atacat
de trupe engleze

SANAA 6 (Agerpres). — Intr-o 
emisiune a postului de radio Sanaa, 
difuzată ieri,'s-a anunțat că trupe 
britanice au atacat teritoriul Re
publicii Yemen într-o regiune în 
care de cîteva zile se dă o bătălie 
de mare amploare între forțele re
publicane și cele regaliste.

Pe o sl
I

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Guvernatorul statului Nebraska, 
Frank Morisson, a părăsit marți, 
în mod precipitat, conferința na
țională a guvernatorilor din S.U.A. 
care se desfășoară la Los Angeles, 
înapoindu-se în capitala statului, 
Omaha, unde de trei zile au loc 
violente incidente rasiale.

După cum relatează agențiile 
occidentale de presă, incidentele 
au început duminica trecută în 
cartierul din nordul orașului Oma
ha (unde se află gheto-ul popu
lației de culoare), în semn de pro
test împotriva lipsei de drepturi a

negrilor din acest oraș. Ele au re- 
izbucnit luni și au continuat marți, 
cînd peste 1 000 de negri au dus 
adevărate lupte de stradă cu po
lițiștii. Șase companii ale gărzii 
naționale au fost puse în stare de 
alarmă. Peste 20 de persoane au 
fost arestate.

Incidente rasiale au avut loc și 
în orașul LAWTON 
homa), unde 38 de 
fost arestate după 
negri au încercat să 
tr-un parc de 
numai albilor.

(statul Okla- 
persoane au 

ce numeroși 
pătrundă în-

distracții rezervat

CORESPONDENTĂ DIN LONDRA'

POLITICA PREȚURILOR
Șl VENITURILOR 
VIU CRITICA TĂ
Mult controversata 

politică a preturilor și 
veniturilor se află a- 
cum în centrul aten
ției cercurilor politice, 
după ce proiectul de 
lege care urmează 
să-i asigure aplicarea 
a fost prezentat în Ca
mera Comunelor. în
scris încă în progra
mul electoral laburist 
cu ani în urmă, acest 
proiect a fost con
ceput a constitui pilo
nul de bază al întregii 
politici economice, 
oferind terenul unor 
aprinse dezbateri, po
lemici și, în cele 
din urmă, chiar disen
siuni în rîndul parti
dului laburist, culmi
nate zilele trecute cu 
demisia' lui' Frank 
Cousins, ministrul teh
nologiei.

Una din principale
le critici aduse acestei 
politici este că ea con
semnează de fapt e 
inegalitate socială, lo
vind în primul rînd în 
marea masă a munci
torilor și menajînd mo
nopolurile și profituri
le lor. Orientarea eco
nomică a guvernului 
este apreciată, de ase
menea, ca o conse
cință a respingerii 
ideii reducerii marilor
cheltuieli militare — 
plafonul acestora ur- 
mînd a fi păstrat la
circa două miliarde
lire anual. Liderii
laburiști au preferat 
să aleagă o altă cale, 
și anume rezolvarea

principalelor dificultăți 
ale economiei britani
ce pe socoteala mun
citorului simplu, a mi
cului contribuabil. 
Frank Ccaisins a califi
cat această politică 
„fundamental greșită 
în concepfie și în mo
dul ei de abordare’.

Proiectul de lege 
prevede că orice re
vendicare de majora
re a salariilor trebuie 
prezentată în prealabil 
unui organ special 
înființat în acest scop 
— Departamentul pre
turilor și veniturilor de 
pe lîngă Ministerul 
Economiei. Plin a- 
ceasfa, revendicarea 
respectivă este „imo
bilizată" pe timp de o 
lună, timp cerut pen
tru anchetă, studii și 
referate, urmînd ca 
apoi, în cazul în care 
cererea este apreciată 
ca „exagerată", imobi
lizarea amintită să poa
tă fi prelungită cu o 
perioadă de încă trei 
luni. Un asemenea 
control preventiv, ca
re suspendă orice ac
țiune grevistă, este 
considerat ca destinat 
nu numai să paralize
ze revendicările sindi
catelor, dar să reducă 
în mod substantial în
suși dreptul acestora 
de a declara grevă.

în cazul în care se 
încalcă perioada de 
imobilizare sînt pre
văzute pedepse — 
amenzi de la o sută la 
cinci sute lire.

Apărătorii proiectu
lui de lege invocă 
faptul că sînt prevă
zute măsuri restrictive 
nu numai la adresa 
muncitorilor care cer 
mărirea salariilor, dar 
și la adresa companii
lor, care vor fi obliga
te să notifice guver
nului creșterea divi
dendelor lor. Dar pînă 
și „Financial Times" 
recunoaște că „nimic 
în lege nu împiedică 
normala distribuire a 
dividendelor" și că 
prevederile respective 
vor avea doar „un 
efect psihologic asu
pra politicii companii
lor". în asemenea ca
zuri, nerespecfarea a- 
frage o amendă de... 
50 lire, ceea ce arată 
clar inegalitatea tra
tamentului aplicat sin
dicatelor și patronilor.

Pînă acum politica 
prefurilor și venituri
lor a lovit greu 
nivelul de frai al mari
narilor, a căror grevă 
s-a desfășurat recent, 
iar la rînd se pare că 
urmează personalul 
care lucrează pe auto
buzele din provincie, 
circa 170 000 de oa
meni. Aceștia cer o 
majorare a salariilor 
cu 7 la sută, în timp 
ce Departamentul pre
turilor și veniturilor nu 
admite să se depă
șească limita de 3,1/2 
la sută.

L. RODESCU

PREMIERUL POMPIDOU

LA LONDRA
LONDRA 6 (Agerpres). — Pri

mul ministru francez, Georges 
Pompidou, însoțit de ministrul său 
de externe, Couve de Murville; a 
sosit miercuri la prînz la Londra, în
tr-o vizită oficială de trei zile. La 
sosirea sa pe aeroportul Londrei, 
Pompidou a făcut o scurtă decla
rație în care, referindu-se la diver-
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gențele existente intre Franța și 
Anglia' (după cum se știe, princi
palul obiect al întrevederilor fran- 
co-britanice îl va constitui pro
blema aderării Angliei la Piața co
mună — N.R.) a subliniat că aceste 
divergențe „nu trebuie să facă să 
se treacă cu vederea faptul că în
tre cele două popoare există un 
acord fundamental în ce privește 
obiectivul urmărit11. Referindu-se 
apoi la relațiile franco-britanice, 
Pompidou a vorbit despre necesi
tatea „armonizării politicii celor 
două țări11 și despre rolul pe care 
aceste relații îl au în ce privește 
„locul Europei în lume, echilibrul 
ei intern, menținerea păcii și 
apărarea libertății".

Lansarea
stației cosmice
„Proton-3“

MOSCOVA 6 
Agenția TASS transmite 
formitate cu programul 
rare a spațiului cosmic, 
în Uniunea Sovietică a 
sată stația cosmică științifică grea 
„Proton-3“. Stația „Proton-3" a 
fost plasată pe o orbită cu apogeul 
de 630 km și perigeul de 190 km.

Stația „Proton-3" este înzestrată 
cu aparate speciale pentru conti
nuarea cercetării complexe a ra
zelor cosmice și anume : studiul 
razelor cosmice ale Soarelui; stu
dierea spectrului energetic și com
poziției chimice a razelor cosmice 
în intervalul energiilor pînă la 
100 000 miliarde electronvolți; stu
diul interacțiunii nucleare a parti
culelor cosmice cu energii pînă la 
1 000 miliarde electronvolți; cău
tarea în razele cosmice primare a 
unor particule cu sarcină electri
că fracționară și altele.

(Agerpres). — 
că, în con- 
de e.vplo- 
la 6 iulie, 
fost lan-

ROMA <

Operație efectuată 
ile un medic român

ROMA (Prin telefon). — Re
numita clinică de chirurgie a 
Universității din Roma, condusă 
de reputatul savant prof. P. 
Valdoni, a invitat special pe me
dicul român Dan Gavriliu, de 
la Institutul medico-farmaceutic 
din București, să efectueze o 
operație de înlocuire a esofagu
lui unui copil de 12 ani.

Invitația s-a datorat faptului 
că medicul român este autorul 
unei metode originale însușită 
astăzi în multe țări ale lumii, 
printre care Statele Unite, 
Franța, R. F. Germană, Spania, 
Japonia, Columbia. Operația e- 
fectuată constă din confecționa
rea unui nou esofag dintr-o fî- 
șie tăiată din stomac, Suturată în 
formă tubulară și care, datorită 
dezlipirii pancreasului și schim
bării poziției sale din orizontală 
în verticală, poate fi ridicat la 
gît prin torace și conectat aici 
cu faringele și esofagul cervical, 
după nevoie. Toată operația, se 
efectuează, simultan de către 
două echipe. Calitățile funcțio
nale și estetice ale noului eso
fag și marele procentaj în reu
șita operației (94 la sută din ca
zuri) constituie superioritatea 
principală a acestei metode ori
ginale.

Profesorul Valdoni, care a ur
mărit cu viu interes operația, a 
avut cuvinte de apreciere pen
tru medicul român și pehtru 
școala chirurgicală românească 
pe care o consideră una dintre 
cele mai valoroase pe plan mon
dial.

PARIS 6 (Agerpres).— Miercuri a 
avut loc o ședință a Consiliului de 
Miniștri francez, condusă de pre
ședintele de Gaulle. Principala pro
blemă dezbătută a fost, după cum 
relatează agenția France Presse. 
cea a staționării trupelor franceze 
în Germania occidentală. Ministrul 
de externe, Couve de Murville, re
ferindu-se la schimbul de note 
între Paris și Bonn în legătură- cu 
această problemă, a expus conți
nutul comunicării primite din par
tea guvernului vest-german la 30 
iunie, în care se preconizează, 
printre altele, numirea unui dele
gat veșt-german pe lîngă trupele 
franceze staționate în Germania 
occidentală, delegat care să repre
zinte suveranitatea R.F.G. și să a- 
sigure legătura cu unitățile milita
re franceze. Ministrul de externe

francez a anunțat că guvernul său 
a transmis guvernului vest-german 
răspunsul, „care confirmă, pur și 
simplu, poziția franceză deja cu
noscută".

într-o declarație făcută presei la 
sfîrșitul ședinței de cabinet, Yvon 
Bourges, secretar de stat pe lîngă 
primul ministru pentru informații, 
a arătat, printre altele, că Franța 
este gata să' satisfacă dorința gu
vernului vest-german privind men
ținerea trilpelor franceze în R.F.G., 
fiind dispusă să discute „condițiile 
în care aceste trupe vor participa 
eventual la apărarea comună, dacă 
guvernul francez va hotărî că ele 
trebuie angajate". El a precizat 
însă că „este evident că Franța are 
în Germania occidentală drepturi 
care sînt cunoscute și care decurg 
din istorie".

Schimburi culturale 
între R. P. Chineză

ARGENTINA Misiune eșuată
' BUENOS AIRES 6 (Agerpres). 
— Cercurile peroniste din Buenos 
Aires au anunțat că Isabela Pe
ron-, soția fostului dictator argen- 
.tinean, Juan Peron, se va înapoia 
la Madrid, unde .se află soțul > ei. 
Conducerea grupărilor peroniste, 
credincioase fostului președinte, 
urmează să fie asigurată de un co
mitet format din 30 de persoane. 
Plecarea Măriei Isabela Peron din 
Argentina este pusă în legătură cu 
dispozițiile noilor autorități argen- 
tinene prin care se interzice des
fășurarea oricărei activități poli-

tice în țară. Noul guvern a limi
tat activitatea peroniștilor exclu
siv la cea sindicală. După recen
ta lovitură de stat, poul regim a 
căutat o apropiere'dc mișcarea pe- 
ronistă, îndeosebi de gruparea con
dusă de Augusto Vandor, care se 
pronunță pentru ( „peronisin fără 
Peron". în acest fel, misiunea Isa- 
belei Peron, sosită1' la Buenos Aires 
încă din octombrie anul trecut, 
pentru a recupera în favoarea so
țului ei pozițiile acaparate de „re
beli", pare să fi eșuat.

și Japonia
PEKIN 6 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că Ciu Tu- 
nan, președintele Comitetului chi
nez pentru relații culturale cu 
străinătatea, și Knezo Nakajuna, 
președintele Consiliului Asociației 
pentru schimburile culturale Ja- 
ponia-China, au semnat la Pekin 
o declarație cu privire la schim
burile culturale dintre R. P. Chi
neză și Japonia. Cele două părți 
au relevat aspirația comună a pO; 
poarelor chinez și japonez de a 
extinde schimburile culturale și 
de a consolida prietenia și uni
tatea dintre ele.

■H BLANTYRE. După doi ani de la obținerea in- 
dependenței, în noaptea de marți spre 

miercuri, statul african Malawi a fost proclamat 
republică în cadrul Commonwealthului. Cu acest 
prilej, în capitala țării a avut loc o manifestație, 
iar pe stadionul orașului au fost organizate tra
diționalele dansuri ale triburilor negrilor din acest 
stat.

■■ RIO DE JANEIRO. Autoritățile judiciare brazi- 
liene au intentat un proces mai multor condu

cători ai feroviarilor din Brazilia, printre care 
Vander Isquierdo, Rubens do Amara, Decio Mar
tins, Herval Arueira și alții. Ei sînt acuzați de a fi 
desfășurat „activități subversive". z

■H BONN. La 5 iulie a plecat în S.U.A. generalul 
Panitzki, comandantul forțelor militare aerie

ne ale Bundeswehrului vest-german. După cum 
relatează agenția D.P.A., el va purta convorbiri cu 
comandantul suprem al forțelor militare aeriene 
ale S.U.A., generalul McConnell, privitoare la ac
țiuni comune ale forțelor militare aeriene ale 
S.U.A. și R.F.G.

NOUAKCHOTT. Consiliul de Miniștri al Mau- 
" ritaniei a stabilit ca alegerile prezidențiale și 
municipale din țară să se desfășoare la 7 august
a. c.

Activitatea peșantierele de construcții din întreaga Italie a fost paralizaiă 
datorită grevei naționale a muncitorilor din acest sector, proclamată în mod 
unitar de cele trei organizații sindicale ale muncitorilor constructori. în fo
tografia: un aspect de la demonstrația a peste 10 000 de greviști pe stră

zile Romei

EȘg ADEN. Hashem Jawi, membru al Consiliului 
municipal al Adenului, a fost arestat de că

tre poliția britanică din oraș, sub acuzația de co
laborare cu membrii Frontului de eliberare din 
Arabia de sud. Președintele Consiliului municipal 
al orașului, Fuad Khalifa, a trimis o telegramă 
înaltului comisar britanic din Aden, Richard 
Turnbull, cerînd eliberarea imediată a lui Jawi.

DELHI. Președintele Indiei, Sarvepalli Radha-
■ krishnan, anunță agenția France Presse, a sus

pendat la 5 iulie constituția statului Punjab și a 
hotărît să preia toate prerogativele conducerii ad
ministrative ale acestui stat prin intermediul gu
vernatorului local. Un purtător de cuvînt oficial 
a. declarat că constituția, va fi restabilită în oc
tombrie a.c., cînd în cadrul actualului stat Pun
jab vor lua naștere, potrivit unei hotărîri a gu
vernului central, două state : unul avi.nd ca limbă 
oficială limba hindi, iar celălalt limba punjabi.
ESS NEW YORK. La Centrul de cercetări spațiale 

din Pasadena (statul California) s-a anunțat că, 
după încercări. repetate, miercuri a fost restabilit 
contactul cu sonda lunară „Surveyor", care la 
1 iunie a efectuat o aselenizare lină. Aparatele 
aflate la bordul lui „Surveyor" au răspuns pentru 
prima dată de la încetarea, trănsmisiunilbr prile
juită de noaptea lunară, care a durat 14 zile, sem
nalelor emise de la stația de urmărire din Can
berra (Australia).
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