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ARTA Primirea de către tovarășul

DE A CONDUCE
Nicolae Ceaușescu

a tovarășului Dobri Djurov
ȘANTIERELE

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a primit la 30 iulie, la Eforie- Nord, pe tovarășul Dobri Djurov, membru al C.C. al P.C. Bulgar, ministrul apărării al R. P. Bulgaria, care se află la odihnă în țara noastră.
la primire, a participat tovarășul Leontin Sălăjan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.(Agerpres)

Andrei IACOBOVICI 
membru în Comitetul de stat 

pentru construcții, arhitectură 
și sistematizare

Problemele complexe pe care le ridică în perioada cincinalului îndeplinirea exemplară a programului de investiții impun, ca o necesitate imperioasă — subliniată în documentele Congresului al IX- lea al partidului și ulterior la Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din construcții — îmbunătățirea sistematică a metodelor și stilului de conducere a șantierelor. în construcții, organizarea și conducerea 
competentă a activității în mod 
diferențiat, pe baza unei concepții 
științifice, la nivel de trust, între
prindere, șantier, punct de lucru 
sau brigadă, priceperea de a lua 
hotărîri operative în funcție de 
condițiile reale, studierea, cunoaș
terea și valorificarea neîntârziată 
a tuturor posibilităților și rezer
velor șantierelor în vederea înde
plinirii riguroase a planului sînt elemente care definesc arta de a conduce și a dirija competent colectivele de constructori în scopul asigurării unei înalte eficiente e- conomice în utilizarea fondurilor de investiții.Arta aceasta, de a organiza și conduce șantierele, nu poate fi concepută fără o vedere largă de 
ansamblu asupra tuturor proble
melor — curente și de perspectivă. Dacă facem o comparație, conducerea științifică și competentă a unui șantier seamănă cu activitatea unui stat major, care în orice situație poate să facă față cu succes noilor sarcini și să determine replierea rapidă a constructorilor, îndreptîndu-i spre același scop final — realizarea lucrărilor la timp, de calitate. în ritm susținut, la un cost redus.în acest sens a procedat Traian 
David, șeful lotului hala de fabricație de pe șantierul Fabricii de zahăr din Buzău. Bun tehnician, priceput organizator, șeful de lot a pornit de la premisa că conduce
rea eficientă a lucrărilor de con
strucții nu este posibilă fără o cu
noaștere, pînă în cele mai mici a- 
mănunte, a prevederilor proiecte
lor și a posibilităților concrete de 
asigurare a unui ritm susținut de 
execuție. Pe baza acestor elemente, a conlucrării cu alți factori de răspundere, s-a asigurat o eșalonare rațională a fazelor de execuție. Graficele întocmite, pe baza acestei eșalonări, au constituit un instrument prețios pentru organizarea judicioasă a lucrărilor, în vederea respectării riguroase a termenelor planificate de punere în funcțiune a obiectivelor. In ce constă capacitatea de conducere a lui Traian David ? Nu numai că a stabilit cu precizie, pe decade și zile, desfășurarea lucrului pe șantier, dar a și prevăzut alte varian
te, diferențiate, care puteau rezol
va, din capul locului și imediat, e- 
ventualele neajunsuri. Șeful de lot nu, s-a oprit aici. Pe măsura primirii, studierii proiectelor și întocmirii graficelor coordonatoare, s-a trecut la stabilirea graficelor pe e- chipe, la elaborarea, prelucrarea și discutarea fișelor tehnologice cu maiștrii și șefii de echipă. Analiza zilnică a realizărilor, comparativ eu graficele, a permis aplicarea celor mai eficiente măsuri, în scopul respectării stadiilor fizice și a termenului final de execuție a lucrărilor.Ce se 'întâmplă însă atunci cînd șeful unui lot nu analizează temeinic variantele de transpunere în practică a prevederilor proiectului, nu întrevede „mișcarea ur- rpătoare" în activitatea șantierelor ? Să exemplificăm. Pe lotul vecin al aceluiași șantier — Fabrica de zahăr Buzău — șeful lotului nu a găsit de cuviință să confrunte sarcinile prevăzute în proiect cu posibilitățile reale ale șantierelor. El a ignorat chiar rolul graficelor de execuție și de urmărire a lucrărilor. lăsînd activitatea șantierului la dispoziția hazardului. In acest fel, în mod deliberat, șeful lotului s-a lipsit de un instrument de conducere științifică a șantierului. Apreciind, evident în mod greșit, că dacă i s-a încredințat un obiectiv, el nu trebuie să mai aibă inițiativă, șeful de lot nu a mai înscris în grafice succesiunea operațiilor, stadiile fizice ale lucrărilor pe perioade, încărcarea echipelor și urmărirea organizată a lucrărilor. Rezultatele, bineînțeles,

bun gospodar
modul
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GRADUL DE CIVILIZAȚIE AL ORAȘELOR

Aria noțiunii de
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nefiind limitată doar moment, cu caracter festiv, cum din pă- întîmplă în unele

efec-Locui- activ,

tive precise. In acest domeniu, 
în regiunea Ploiești s-a acu
mulat ' o experiență pozitivă. 
In ce constă ea ?

sînt slabe și reflectă stilul defectuos de muncă, neputînd să se cunoască dacă realizările valorice corespund planului fizic. Credem că în cel mai scurt timp, șeful acestui lot de la Buzău va acționa hotărît în vederea realizării riguroase a planului fizic al lucrărilor.
Experiența a dovedit că impri

marea unei discipline de fier, pre
cisă și indiscutabilă, privind înde
plinirea sarcinilor de plan, este o 
altă latură care întregește arta 
de a conduce șantierele. în acest domeniu, merită relevat în care acționează Trustul regional de construcții Bacău și șantierele sale. Niciodată, conducerea acestui trust nu a dat înapoi de la sarcinile care i-au revenit și nu a spus „nu se poate" în fața unor prevederi cantitative și calitative mai mari. Caracteristic pentru felul cum se asigură aici îndeplinirea la termen sau mai devreme a pre-

La invitația guvernului Republicii Turcia, o delegație guvernamentală română, condusă de președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Excelența Sa domnul Ion Gheorghe Maurer, a făcut o vizită oficială în Turcia între 25 și 31 iulie 1966.Din delegație au făcut parte excelențele lor domnii: Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Alexandru Boabă, ministrul petrolului, Ion Drînceanu, ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica Turcia, Dumitru Bejan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, Atanase Diaconescu, adjunct al ministrului industriei chimice, Ștefan Constantinescu, adjunct al ministrului industriei metalurgice, și Nicolae Stere, adjunct al ministrului- transporturilor auto, navale și aeriene.Inalții oaspeți români au vizitat orașele Ankara, Izmir și Istanbul, instituții culturale și artistice, monumente istorice și locuri turistice, întreprinderi industriale, luînd cunoștință de realizările în dezvoltarea economică și culturală a Turciei.Oaspeții români și-au exprimat mulțumirea pentru calda ospitalitate de care s-au bucurat din partea guvernului și poporului turc.Președintele Ion Gheorghe Maurer a fost primit la Istanbul de

către președintele Republicii^ Turcia, Excelența Sa domnul Sunay.Președintele Consiliului niștri, ministrul afacerilor și ministrul petrolului ai Republicii Socialiste România, precum și ceilalți membri ai delegației române, au avut la Ankara mai multe întrevederi cu primul ministru al Turciei, Excelența Sa dl. Suleyman Demirel, ministrul afacerilor externe, Excelența Sa dl. Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul energiei, Excelența Sa dl. I. Deriner, și alte personalități oficiale turce. La întrevederi au mai participat din partea turcă secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Excelența Sa dl. Zeki Kuneralp, și ambasadorul Turciei la București, Excelența Sa dl. Semsettin A. Mardin."In cursul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă și de cordialitate, s-a procedat la un schimb de vederi asupra problemelor internaționale și asupra dezvoltării relațiilor româno-turce. S-a constatat cu satisfacție că contactele între cele două guverne au dus la creșterea înțelegerii reciproce și a colaborării între România și Turcia și au contribuit la întărirea păcii în această regiune geografică.

Cevdetde Mi- externe
Părțile au exprimat cu satisfacție dorința sinceră a guvernelor lor de a dezvolta relațiile de bună vecinătate pe baza principiilor suveranității și independenței naționale, integrității teritoriale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne.Recenta vizită în România a delegației parlamentare turce, reglementarea problemelor financiare în suspensie, încheierea unui acord aerian, schimbul de vizite de delegații de experți economiști, dezvoltarea relațiilor artistice și științifice, ca și alte contacte bilaterale au scos în evidență dorința celor două state și popoare de a dezvolta colaborarea în diferite domenii.Cele două părți au examinat rezultatele obținute în urma schimbului de vederi între reprezentanții lor, care au analizat posibilitățile unei cooperări eficace pentru a promova dezvoltarea relațiilor economice și comerciale între România și Turcia.Ele au constatat cu satisfacție că există mai multe domenii în care ar putea fi întreprinse acțiuni comune în avantajul ambelor țări și au aprobat propunerile reprezentanților lor ca experții celor
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Semnarea unor acorduri româno-turce

Convorbire cu iov. Gheorghe STAN 
președintele Comitetului executiv 

al Sfatului popular regional Ploiești

— In ultimul timp s-a in
tensificat întrecerea patriotică 
între orașe pentru înfrumuse
țarea și buna lor gospodărire. 
Rezultatele cele mai bune s-au 
obținut acolo unde întrecerea 
a fost axată pe criterii calita-

RE5?1»

Instalații ale Combinatului chimic Victoria

— Din practica noastră se desprinde concluzia că întrecerea patriotică' între orașe are un caracter stimulativ, cu te practice apreciabile, torii orașelor participă în număr mare, la diverse acțiuni, doresc din tot sufletul ca localitatea în care ei și familiile lor trăiesc să se distingă prin curățenie, frumusețe, bună gospodărire. Cum reușesc sfaturile populare din orașele regiunii noastre să canalizeze aceste martâsurse de energie spre obiective și acțiuni cu eficiență cît mai mare ? Aceasta depinde mai întîi de priceperea, competenta, clarviziunea organelor locale respective. Iată, bunăoară, într-un oraș mic și cu posibilități financiare mai reduse, cum este Pucioasa, s-au realizat mai multe lucrări edilitar-obștești decît în alte centre mai mari, cum sînt Buzău sau Tîrgoviște. La Pucioasa, sfatul popular a desfășurat o activitate organizatorică perseverentă, întrecerea la acțiuni de de campanie, cate se mai locuri, ci a fost privită cu seriozitate, în toată complexitatea ei. In acțiunea de înfrumusețare și bună gospodărire a orașului, deputății au antrenat larg pe medici, ingineri, specialiști, oameni pricepuți în urbanistică — cu dragoste pen-

La uzina

„1 Mai" - Ploiești

O NOUĂ
SCULĂRIE
CENTRALĂ

La uzina „1 Mai” din Plo
iești a intrat în producție o 
nouă secție pentru confecțio
narea de scule, dispozitive și 
verificatoare necesare în con
strucția utilajului petrolier. 
Hala modernă, avînd o supra
față de peste 3 600 mp, adă
postește mașini și 
automate de mare precizie, 
care asigură uzinei din pro
ducție proprie întregul vo
lum de SDV-uri.

Noua sculărie centrală, u- 
nică în felul ei în cadrul uzi
nelor constructoare de mașini, 
dispune de un sector de tra
tamente termice, laborator și 
aparate universale de măsu
ră și control, din cele mai 
moderne. Produsele ei vor fi 
livrate și altor uzine construc
toare de utilaj petrolier.

(Agerpres)

instalații

S-a împămîntenit la noi 
o ciudată concepție asu
pra stagiunii de vară. 
Timp de aproape trei 
luni cinematografele pre
zintă filme ușoare (de re
gulă superproducții), pe 
estrade au loc concerte 
de muzică ușoară (ade
sea mediocre), pe scenele 
teatrelor în aer liber au 
loc spectacole de teatru 
ușoare (de regulă melo
drame sau polițiste). Mai 
adăugați la toate acestea 
teatrele de revistă și o- 
peretă și avem imaginea 
monotoniei care ne întâm
pină timp de nouăzeci de 
zile pe an în programul 
cultural al Capitalei, al 
orașului de provincie și 
al stațiunilor balneocli
materice. Mi se va răs
punde, sînt sigur, „ce vrei, 
omul se află la odihnă 
două, trei sau mai multe 
săptămîni", în timpul a- 
nului a văzut din belșug 
și Shakespeare, și 
cu, și Antonioni, 
mil Petrescu, și 
I-a ascultat pe 
toulari și pe Mircea Ba- 
sarab, pe Kempf și pe 
Mihai Brediceanu. A mers 
la operă... Dă-i 
nouăzeci de zile 
teligența lui să 
tindă. Vine în 
la Olănești, Govora sau

Eforie, unde 12, 18 sau 24 
de zile vrea să se odih
nească ; și atunci, seara 
să fie supus iarăși unui 
examen al conștiinței 
dintr-o piesă a lui Ibsen 
sau să fie zguduit de o 
dramă o'neilliană ? Dă-i 
voie nouăzeci de zile pe 
an să facă abstracție de 
Beethoven și de Stra
vinsky. Fii sigur că la fii-

Iones- 
și Ca- 
Felini.

Fis-

voie ca 
pe an in
se des- 
concediu

ISTANBUL 30. Trimișii speciali, Victor Stamate și Nicolae Po- povici, transmit: Sîmbătă dimineață, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și membri ai delegației au vizitat u- zinele „Arcelek" din Istanbul, specializate în producția de frigidere, mașini de spălat, aspiratoare și alte produse de menaj. Parcurgînd diferite secții, oaspeții români au primit din partea inginerului-șef explicații despre procesul de producție.în continuare a fost vizitat Muzeul Topcapî, amenajat în vechiul palat imperial din parcul Gulha- ne, în apropiere de Cornul de

Aur. Muzeul conține valoroase o- biecte de artă, numeroase manuscrise vechi și miniaturi. Șeful guvernului român și-a exprimat prețuirea față de frumusețea operelor de artă păstrate în acest muzeu și măiestria cu care ele au fost lucrate.La ora 13,00, în sala Vilayetului din Istanbul, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe — din partea României — și Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul de externe — din partea Turciei — au semnat un acord de reglementare a schimburilor științifice și artistice, iar Dumitru Bejan, prim-adjunct al

ministrului comerțului exterior, și Emin Hekingil, subsecretar de stat al Ministerului Turismului și Informației, au semnat un acord privind cooperarea în domeniul turismului.în cursul zilei, Alexandru Boabă, ministrul petrolului, împreună cu un grup de consilieri, a vizitat întreprinderi din orașul Izmit.în după-amiaza aceleiași zile, Tudor Pop, consulul general al României la Istanbul, a oferit un cocteil. Au participat membrii delegației și persoanele oficiale turce care o însoțesc, precum și alte personalități turce.
Dineu oferit in onoarea

guvernamentale româneSeara, în saloanele hotelului Ci- nar, ministrul de externe al Turciei, I. S. Caglayangil, cu soția, a oferit un dineu în onoarea delegației guvernamentale române conduse de Ion Gheorghe Maurer. Au participat membrii delegației, ai ambasadei și consulatului român, precum și personalități civile și militare turce.In cadrul dineului, care a decurs într-o atmosferă cordială, prietenească, au fost rostite toasturi.Apreciind vizita ca foarte utilă și fructuoasă pentru relațiile dintre Turcia și România, IHSAN SA
BRI CAGLAYANGIL a spus : Sper că am reușit să facem agreabilă șederea dv. printre noi și că îi veți păstra o frumoasă amintire. Excelența Voastră a constatat, fără îndoială, că poporul turc și guvernul său sînt animate de cele mai bune sentimente față de România. Vizita dv. constituie o nouă etapă în relațiile turco-române, care se află angajate pe calea cea bună. Convorbirile, în cursul cărora au fost abordate diverse probleme care ne privesc, confirmă că între cele două țări ale noastre există

nu constituie de- pentru o colabo-om de stat dom-
un teren propice dezvoltării relațiilor dintre ele și că sistemele lor politice diferite loc un obstacol rare mai largă.Eminentul dv.nul Nicolae Ceaușescu a remarcat pe bună dreptate cu prilejul vizitei în România a președintelui Marii Adunări Naționale a Turciei că, din fericire, nu există nici un diferend între Turcia și România. Această constatare, la care noi subscriem, ușurează îndeplinirea sarcinii noastre.In continuare, vorbitorul a evocat amintirea marelui om de stat român Nicolae Titulescu, care la timpul său a militat cu mult succes pentru apropierea turco-româ- nă. Apoi a spus : în zilele noastre, interdependenta între state este de așa natură încît un conflict local afectează în mod Inevitabil pacea mondială. Dimpotrivă, orice îmbunătățire adusă relațiilor bilaterale constituie un aport apreciabil pentru pace. Și din acest punct de vedere noi sîntern satisfăcuți de direcția fericită pe care au luat-o relațiile turco-române.In încheiere, ministrul de exter-

ne turc a toastat pentru viitorul relațiilor dintre cele două țări, poporului și fericirea Mi-pentru prosperitatea român, în sănătatea președintelui Consiliului de niștri și a delegației române.După ce a mulțumit pentru vintele de prietenie adresate porului și guvernului român, delegației, tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER a spus : Vizita pe care am făcut-o în țara dv. ne-a oferit prilejul de a lua cunoștință nemijlocit de viața și preocupările poporului turc, de munca sa pașnică consacrată progresului și dezvoltării Turciei. Ne-au lăsat o impresie profundă cordialitatea și ospitalitatea cu care am fost întâmpinați pretutindeni, atenția de care am fost înconjurați, ceea ce ne-a întărit sentimentul că ne aflăm între buni vecini animați, ca și noi, de dorința de a întreține și dezvolta relații de colaborare și de prietenie.-Președintele Consiliului de Miniștri a arătat că delegația română
(Continuare în pag. a V-a)

cu- po-

continuu și nu numai o 
perioadă a
te, vrem, 
spectacolul 
diția să nu 
tă calitate) 
tot ce ține de acest 
face parte din atributele 
personalității noastre ar
monioase, care își caută 
mereu compensații după 
activitatea zilnică, după

anului. Fiieș- 
dorîm chiar 
ușor (cu con- 
fie de proas- 
— pentru că 

gen

spirituală ?
me serioase merge în 
timpul anului : acum vrea 
„Cleopatra". „Cele două 
orfeline" etc.

Și totuși lucrurile 
stau chiar așa. Cei ce 
consideră un sfert de 
inapți să gustăm
mare și adevărată se în
șeală. Nevoia de destin
dere, de relaxare e o ne
cesitate a spiritului nos
tru, dar ea se manifestă

nu
ne 
an

arta

celelalte preocupări in
telectuale. Dar de aci 
pînă la abolirea un timp 
atît de îndelungat a ori
căror preocupări artisti
ce de înalt nivel și mai 
ales în perioada vacan
telor. cînd 
mai multă 
activitățile 
se pare o 
care nu se 
ce cu vederea. Mai ales că

dispunem de 
vreme pentru 
spiritului, mi 
eroare peste 
mai poate tie-

omul, fiind acum mai 
destins decît în timpul a- 
nului, este apt să recep
teze asemenea manifes
tări. El merge să vadă 
numai un anume gen de 
spectacole pentru că nu 1 
se oferă altceva, pentru 
că nu se organizează cu 
suficientă fantezie o sta
giune estivală în care 
toate manifestările artis
tice să fie prezente. Ce 
mi se pare mai curios 
este faptul că de la un 
an la altul nu întrevedem 
nici o idee nouă, nici o 
inițiativă de mai mare 
răsunet. Se va răspun
de, poate, că anumite 
stagiuni estivale cu pro
grame „serioase" 
dat rezultate. Dar să 
gîndim de ce n-au 
rezultate ? Pentru că, 
siți de ingeniozitate, 
ganizatorii teatrelor 
făceau altceva decît 
transplanteze mecanic 
stagiunea de sală în gră
dină. Ceea ce nu este to
tul. O stagiune 
se organizează 
nume loc, pe 
îdee. Pe o idee
an, în așa fel încît într-o 
anume perioadă de timp 
cel care poposește în anu
me locuri să-și poată 
face o imagine asupra u-

n-au 
na 

dat 
, lip- 

or- 
nu 
să

de vară 
într-un a- 
o anume 
în fiecare

Valeriu RĂPEANU

(Continuare 
în pag. a V-a)

CORESPONDENȚĂ D/N lONDRA'

Eugen BARBU
" 1  11 —" ■■ «tLa 

duri, 
sată în fața hotelului „Royal Gar
den", unde seara va avea loc o 
mare recepție în cinstea echipelor 
participante la finală și semifinale. 
Atmosfera londoneză, destul de 
optimistă în ultima vreme, cu
noaște un spor de entuziasm. Nu 
au trecut decît două ore de cînd 
regina Angliei a înmînat cupa 
„Jules Rimet" lui Bobby Moore, că
pitanul reprezentativei insulare, și 
bucuria este în creștere. Mașini 
numeroase conduse de tineri dis
puși colindă orașul fluturînd dra
pele britanice în parbrizuri. In fa
ța Snak-bar-urilor, alți suporteri 
închină halbe de bere neagră în 
cinstea echipei lui Bobby Charl
ton. Euforia generală a început 
imediat după terminarea partidei 
de pe „Wembley", cînd cei 11 pur
tători ai tricourilor roșii au făcut 
turul de onoare în fața tribunelor.

Meciul de astăzi a arătat că 
Ramsey nu s-a înșelat cînd s-a ba
zat pe un joc realist, fără dante
lării, în care pasa în adîncime și 
schimbarea de direcție a mingii 
sînt argumentele principale. Cu o

ora cînd transmit aceste rîn- 
o mulțime imensă stă ma

echipă atletică, viguroasă, demon- 
strînd — mai ales în finalul Competi
ției — o pregătire fizică foarte seri
oasă, Anglia cucerește pentru prima 
oară titlul suprem în ierarhia mon
dială a acestui sport atît de vechi 
și iubit aici. Unii spun că această 
victorie va costa foarte mult fotba
lul, pentru că stilul de joc direct 
duce la moartea spectacolului, dar 
să fim serioși, sportul rege nu e 
numai un recital de balet, ci mai 
întîi o luptă, și cînd e vorba de o 
asemenea competiție cum a fost a- 
ceasta, rezultatul contează mai în
tîi. înaintea prelungirilor ne ex
primam pe calea undelor părerea

■ că timpul suplimentar îi avanta
jează pe vest-germani. Prevede
rile noastre au fost infirmate, 
echipa lui Uwe Seeler dăduse tot 
ce putuse în cele 90 de minute 
inițiale. De altfel, jocul arătase că 
egalarea germană a fost rezultatul 
unei delăsări a apărării engleze, 
care a crezut că meciul fusese cîș- 
tigat. Cu o voință admirabilă însă, 
Weber a reușit să dea echipei sale 
încă o șansă.

(Continuare în pag. a V-a)
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COPIII NOȘTRI?
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N-am auzit pe nimeni să se îngrijoreze de educarea propriilor copii, pe motiv că nu se pricepe. Mi se pare că situația e analogă cu cea a bunului simț unde, așa cum remarca un filozof, ai crede că acesta a fost lucrul cel mai intens transmis căci nimeni nu se plînge că i-ar lipsi. Cu toate astea nu toți părinții reușesc în educația copiilor lor și a- ceasta din cauză că nu toți părinții își cunosc copiii.Una din laturile profesiei' de educator este cunoașterea copilului. Calitățile și defectele acestuia, măsura în care ele sînt statornicite sau abia în curs de formare, diferitele înclinații spre egoism ori spre altruism, spre calm ori nervozitate, tendința spre o încredere nelimitată în sine ori dimpotrivă spre neîncredere, în general tot ce ține de alcătuirea lui psihologică trebuie bine cunoscut, a- nalizat atent. Nici o măsură educativă nu poate fi aplicată cu șanse de succes dacă ea nu se potrivește cu personalitatea celui supus educației. (în- țelegînd desigur prin măsură educativă nu supunerea prin frică, în care caz personalitatea contează mai puțin, ci formarea omului prin variate mijloace de influențare, de dirijare pedagogică).Dar pot oare părinții, ca educatori ai propriilor copii, să ajungă la cunoașterea psihologică a a- cestora astfel încît să nu greșească atunci cînd iau o hotărîre sau alta ?Pentru a răspunde la întrebarea de mai sus ar trebui subliniat de la început că există mai multe mentalități printre părinți în privința cunoașterii copiilor. Unii exclud, pur și simplu, din preocupările lor cunoașterea ca acțiune educativă. Aceștia sînt fie impulsivi, care rezolvă toate situațiile cu bătaie și amenințări, fie pasivi care nu se alarmează niciodată, orice ar observa că se întîmplă. Și pentru unii și pentru ceilalți se pupe problema înlăturării acestor ciudate și la fel de greșite mentalități și atitudini. Pentru că și unii și alții pierd ’din mînă copiii care se îndepărtează neînțeleși și nedreptățiți în primul nu ajung niciodată să-și respecte cu adevărat familia încît să creadă în a- jutorul ei și să-1 poată folosi.Toată chestiunea cere puțină logică. Dacă nu facem nici un efort pentru a ține seama de frămîntă- rile și de starea de spirit a copilului, e firesc ca el să crească în fond alături de noi. ca un trecător cu care, din întîmplare,

mergem un timp în același rînd pe stradă.Rădăcinile acestor mentalități sînt vechi ca și lumea și, desigur, forța transmiterii, lor din generație în generație îngreunează lupta împotriva lor. O primă concluzie ar fi deci aceasta: cunoașterea e un proces care nu se poate desfășura de la sine. Fiind baza educației, cunoașterea activă devine un atribut, o sarcină de înaltă responsabilitate socială a /iecărui părinte. Această obligație de mare importanță decurge din aceea că for- mînd și educînd copiii, 
formăm și educăm cetă
țenii de mîine ai patriei.Material și social, cadrul pentru dezvoltarea copilului este asigurat prin grija devenită lege a partidului și statului nostru. Moral, însă, e nevoie de strădania fiecărui părinte ca pe lîngă avantajele de care copiii lui pot beneficia — dreptul la învățătură, la muncă etc. etc. să-i facă să-și însușească și principiile umanismului — cinstea, spiritul tovărășesc, dragostea și devotamentul pentru muncă, respectul pentru cei din jur, seriozitatea socială. Asemenea trăsături nu se pot cultiva fără o profundă cunoaștere a înclinațiilor bune sau rele ale copilului.Veți spune poate că le revine psihologilor și pedagogilor sarcina de a cunoaște înclinațiile și trăsăturile copilului. într-a- devăr, ei au o asemenea sarcină. Nu numai atît: cercetările științifice din lumea întreagă îndreptate de cîteva zeci de ani în această direcție au ajuns la realizări care le oferă psihologilor o asemenea bază serioasă de lucru pe tărîmul cunoașterii copilului, încît exigențele puse în fața lor sînt tot mai mari. Aceasta însă nu numai că nu micșorează sarcina părinților, ci dimpotrivă ; părinții sînt primii educatori ai copiilor, și deci și cei mai așteptați colaboratori ai școlii, ai instituțiilor de educație, ai organizațiilor de masă. Nu se pune problema dacă părinții au această obligație ci numai dacă răspund bine sau nu cerințelor ei. Căci, revenind la situația de fapt, anchetele întreprinse printre părinți pe această temă ne arată că absolut 

toți știu destul de multe lucruri despre copiii lor, dar nu toți își propun să-și cunoască copiii și deci nici nu-și fac un 
program educativ bazat pe principii pedagogice clare cu un scop bine determinat. Or, în bună parte, unii părinți își au ca iz- al cunoașterii copiilor 

întîmplarea, iar reac- măsurile de îndrep

tare nu pot fi decît tot’ întâmplătoare și needucative. Astfel dacă din întîmplare constată că copilul a mințit, conchid că este mincinos în general și încep să-l trateze ca atare. Și de unde minciuna cu pricina observată de părinți putea fi foarte bine o întîmplare fără importanță în viața copilului, el devine cu timpul un adevărat mincinos deoarece familia îi aplică un statut de mincinos. El se supune treptat tratamentului care i-a fost impus și care se bazează pe o cunoaștere superficială. E o mare greșeală cu consecințe educative nedorite.Rostul cunoașterii tente a copilului este de a-i pune etichete spate, „ești rău", „< deștept" etc., ci de a acționa în direcția formării personalității, încît îndrăzneala să nu devină obrăznicie, unele tendințe de indisciplină să nu-1 transforme într-un om dezordonat etc. E vorba, așa dar, de o știință pedagogică a părinților. întrebarea este cum pot părinții să ajungă la însușirea acesteia ? întrebarea nu e fără răspuns. In inventarul de experiență al fiecărui om se găsesc mijloace de cunoaștere a celor din jur. Iar dacă ne referim la părinți, nu putem să nu observăm că nu există o condiție mai favorabilă pentru cunoașterea copilului decît conviețuirea permanentă. Nici un psiholog și nici un pedagog nu au acest a- vantaj, ei trebuie să reconstituie mental, să-și închipuie desfășurarea lucrurilor tot pe baza datelor puse la dispoziție de părinți pentru a-i ajuta cu . sfaturi. ’ Părinții pot ști mai bine decît oricine ce calități și ce defecte au copiii lor. Dar aceasta e doar o primă etapă a procesului educativ. Cea de a doua etapă — a di
rijării pedagogice cere în- tr-adevăr o știință pedagogică și aici se impune a fi folosită tocmai pedagogia. In afara însușirii regulilor pedagogiei (ar trebui mai multe cărți pentru părinți, manuale populare, filme speciale, emisiuni la radio și televiziune mai consistente) mă gîndesc la niște puncte de consultații psihologice și pedagogice unde părinții să poată primi sfaturi competente privind dezvoltarea copiilor lor (în mod curent și nu numai în momente mai grele cînd adesea e prea târziu). Dar o cale mult mai accesibilă experimentată deja și la îndemînă tuturor ne-o oferă totuși colaborarea fami- lie-școală. La ora actuală însă nici școala nu oferă prea mult (sînt bine venite observațiile dintr-un articol recent publicat în „Scînteia" privind pregătirea viitorilor educatori) și nici părinții nu se sprijină îndeajuns pe izvorul de observații și sfaturi pe care ni-1 pot oferi educatoarele din cămine și grădinițe, învățătorii și profesorii din școală. Ar fi interesant de cunoscut mai îndeaproape care este tabloul real al relațiilor dintre școală și familie în momentul de față la nivelul unor cercetări științifice riguroase. Pe baza lor s-ar putea trece la acțiuni mai profunde și mai eficiente privind formarea caracteri- ală a copiilor. Pentru moment ar fi, cred, binevenite, consfătuiri profesionale sau alte forme de schimb de profesorii, rinții să experiența

Comerțul din orașul Cluj se află în plină dez
voltare; se deschid noi unități, iar altele se mo
dernizează, se introduc forme noi de deservire, 
mai rapide. In legătură cu preocupările existen
te în aceste domenii am avut recent o convor
bire cu tovarășul loan Bodocan, director ad
junct al Direcției comerciale regionale Cluj. Pri
ma întrebare s-a referit la crearea condițiilor 
materiale necesare practicării unui comerț mo
dern.

— în ultimii ani, rețeaua comercială a regiunii s-a completat cu noi unități situate la parterul blocurilor de locuințe sau în clădiri separate. Fonduri importante s-au investit și pentru modernizarea și reprofilarea unităților existente. 145 de magazine din orașele regiunii au căpătat o nouă înfățișare în urma lucrărilor de „întinerire" la care au fost supuse, păstrîndu-se însă cu cea mal mare grijă stilul arhitectonic al clădirilor.
— Care este perspecti

va dezvoltării rețelei co
merciale din regiune ?— Lucrările de modernizare continuă. încă 20 de unități vor fi redate circuitului comercial, în acest an. în cartierele .Nicolae Grigores- cu, Someșeni și Gheorghieni din Cluj, precum și în orașele Dej, Turda, Cîmpia Tur- zii, Ocna Mureș urmează a se construi noi complexe și puncte comerciale. Pentru a îmbunătăți deservirea turiștilor care ne vizitează regiunea sînt prevăzute a se înălța hoteluri turistice la Cluj și Sîngeorz-băi, un camping la băile Sărata-Turda și căsuțe pentru camping la Cheile Turzii. în munții Rodnei, la Vlădeasa și horului se vor bane. în munții Bi- construi 4 ca-

puteți spune— Ce ne
despre formele de deser-

vire operativă ce se 
tică în magazinele 
jene ?

prac- 
clu-

care
se nu-

cărora le ducem zilnic laptele pînă în ușa apartamentului. In unele magazine, pe lîngă mărfurile oferite spre vînzare, am căutat să punem la dispoziția cumpărătorului și anumite servicii: ateliere de retuș în unitățile de confecții, iar în unele magazine de țesături, meșteri care la cerere pot croi o bluză, o pijama, o rochiță de copil sau alte asemenea confecții ușoare pe care femeile pot să și le coase singure.

— Printre metodele au dat rezultate bune în desfășurarea mai rapidă a procesului de deservire mără plata direct la vînză-tor, care se practică în 684 de unități, în afară de tutungerii, autoservirea — în 25 de unități, vînzarea pe bază de expunere deschisă a mărfurilor — în 46 de unități etc. Propunerile cetățenilor, observațiile specialiștilor și propriile noastre constatări ne-au sugerat însă și alte forme de comerț, pe lîngă perfecționarea celor existente. Aș aminti de crearea unor unități specializate și strict specializate în vînzarea unui anumit gen de produse, cum sînt confecțiile, ciorapii, cravatele, stofele. Avem, în prezent, 388 de asemenea unități care, după părerea mea, asigură o aprovizionare cu tot sortimentul cerut. La obiectele de folosință îndelungată, îndeosebi la cele electrotehnice, care au un volum mare, s-a organizat transportul la domiciliul clientului. Pentru a veni în ajutorul gospodinelor s-au înființat 12 unități alimentare, cofetării sau bucătării de bloc care practică sistemul comenzii prealabile. A- mică modlfiaare după gustul celași sistem se folosește și clientului, în distribuirea laptelui. A- vem 24 754 de abonați numai în orașele Cluj și Turda,

DRUMEȚ ; 
s-au născut 
XIX și XX, 
proape numai umblet pe jos. Pe a- 
funci, Calisfraf Hogaș cutreiera mun
ții Neamfului, mărturisind că „orice 
călătorie afară de cea pe jos e după 
mine o călătorie pe picioare străine; 
a avea la îndemînă canapeaua unui 
tren, roatele unei trăsuri sau picioa
rele unui cal Înseamnă a merge șe- 
zînd și a nu vedea dectt ce ți se dă, 
nu însă și tot ce ai voi”. Și tot cam 
atunci doctorul N. Minovici invita pe 
bucureșteni să se plimbe spre Bă- 
neasa ; băncile și fînfînile „plantate", 
din inifiativa sa, de-a lungul șoselei, 
invitau la relaxare, aer curat, liniște ; 
nu lipseau nici îndemnuri ca „umblă 
pe jos de vrei să fii sănătos 1"

Trecerea anilor a adus drumeției o 
popularitate binemeritată. Cum însă 
între timp alte noi forme de turism 
s-au născut și s-au dezvoltat vertigi
nos, drumefia nu mal este astăzi sino
nimă cu turismul și nici oricare turist 
nu mai poate fi numit drumef.

Restrînsă la turismul de munte, 
drumefia nu și-a pierdut însă impor
tanta. O dovadă o constituie faptul

puținele întreprinderi în care func
ționează cu mai mulfă sau mai puțină', 
regularitate cercuri turistice, drumeții; 
se mai bucură de o oarecare grijă 
organizatorică. Ceilalți, cei mulți, sînfj 
ai nimănui, doar ai munților I Drume
țul, înainte de a înfrunta munții, tre
buie să bată cărările dintre U.C.F.S. 
și O.N.T. Federației de turism și alpi
nism din U.C.F.S. îi revine sarcina de 
a organiza și îndruma orientarea fu-' 

"" "I a dru- 
dezvolfarea fu-; 
Este drept că; 

și excursii la 
se prezintă la 
în ansamblul

risfică, latura competițională 
meției, iar O.N.T. — 
rismului internațional.
O.N.T. organizează 
munte pentru cei ce 
ghișeele agențiilor; 
preocupărilor sale, aceste acțiuni o- 
cupă însă un loc cu fotul secundar 
și au un caracter mai mult comercial.: 
Cum se reflectă în practică actualul 
sistem de organizare a excursiilor 
reiese din întîmplarea pe care am a- 
vut ocazia să o cunosc înfr-o seară 
ploioasă de iunie.

în afara
grupul care a coborîf la Bușteni din 
trenul O.N.T. și s-a îndreptat spre ca
bana Diham cuprindea două colec
tive : unul de elevi și altul de mun

cîtorva „individuali",

— Din cîte știm, aceste 
servicii sint apreciate de 
populație. Ce proiecte de 
dezvoltare a lor există ?— Am și făcut cîteva propuneri, în acest sens, către minister : extinderea transportului la domiciliu a mobilei care, în prezent, se face în condiții necorespunzătoare, a aparatelor de radio și televizoare, precum și instalarea lor, montarea antenelor. în regiunea Cluj există tradiția ca, pe lîngă magazinele de țesături, să existe și ateliere de croitorie, pentru lenjerie, în special. Intenționăm să reluăm această tradiție, bineînțeles cu sprijinul cooperației meșteșugărești. In unitățile specializate în vînzarea pălăriilor vom organiza ateliere unde să se poată face o ajustare sau o

Interviu realizat de 
Rodica ȘERBAN

păreri în care educatorii, pă- împărtășească

caz — sau caresimțindu-se

bun gospodar
(Urmare din pag. S)

că numărul drumefilor continuă să 
fia majoritar între turiștii noștri. Și 
este normal să fie așa : în fara noas
tră munfii reprezintă o treime din su
prafață și drumefia rămîne singura 
formă de turism care pune omul mo
dern în contact nemijlocit cu natura 
și îi oferă posibilitatea să 
exercițiu fizic în atmosfera 
înălțimilor.

Statisticile au înregistrat 
cut popasul a peste două 
de drumeji la cabanele c 
Voi deschide aici o amplă paranteză, 
spunînd că cifra este mică. Cauza ? 
Drumefia a rămas în afara preocupă
rilor unui for oficial, doar baza ma
terială intrînd în grija unor întreprin
deri regionale cu caracter comercial. 
Drumejii ? Au fost aproape uifafi. Nu 
sînt organizafi, nu sînt îndrumafi, iar 
la cabane sînt privifi numai prin pris
ma îndeplinirii unui îngust plan de 
desfacere a mărfurilor. Cînd sînt elevi 
sau sfudenfi, sau cînd fac parte din

facă un 
curată a

uzină bucureșfeană. 
majoritatea
O'

Pînă la

era echipată 
simplă plimbare la 

Gura Dihamului

au în pe se

tau orașul lor — ca aceștia să participe la sistematizarea unor cartiere, iluminarea orașului, modernizarea rețelei comerciale, la descoperirea de rezerve noi în gospodărirea locală. Rezultatul ? Pucioasa se prezintă astăzi cu un grad de civilizație, ca să spun așa, superior altor orașe ale regiunii.' E- forturile edililor și ale deputaților fost răsplătite prin acordarea cadrul întrecerii a premiului I țară.
— După părerea mea,

înregistrează însă și o în
țelegere limitată în ceea ce 
privește obiectivele întrecerii 
patriotice prin limitarea la as
pectele de suprafață, cantitati
ve, atunci cînd este vorba de- 
fixarea unor direcții ale acțiu
nilor cetățenești.— Aveți dreptate; uneori se întâlnește și o asemenea înțelegere îngustă. Comitetul executiv al Sfatului popular regional Ploiești a semnalat și discutat problema ridicării exigenței în ceea ce privește întrecerea patriotică între orașe. Nu o dată am combătut mentalitatea învechită, potrivit căreia se consideră că dacă s-au plantat cîteva mii de flori pe traseele principale ne-am îndeplinit sarcinile cu succes.

Iată, de pildă, cum se petrec lucrurile în orașul Ploiești. Aici sînt cartiere pentru amenajarea cărora e nevoie de cunoștințe de arhitectură, urbanistică, igienă publică. Cadre calificate în aceste domenii sînt suficiente, dar ele nu au fost atrase la asemenea acțiuni. Nu s-a depus stăruința necesară nici în ceea ce privește susținerea unei campanii — în toamna anului trecut și în primăvara acestui an — pentru plantarea masivă a pomilor și a perdelelor verzi de protecție, în jurul unor unități de prelucrare a produselor petroliere. Unii dintre deputății orașului nu au antrenat pe cetățeni la îmbunătățirea deservirii în rețeaua comercială. Chiar unii de- putați care lucrează în organele comerciale ale orașului și în Direcția comercială a sfatului popular regional se limitează la constatarea deficiențelor privind îndeplinirea cantitativă a planului. Aspectele privind amenajarea magazinelor, deservirea, crearea unei ambianțe civilizate în viața orașului nu s-au aflat, — cum ar fi trebuit — în centrul preocupărilor lor. Aș vrea să subliniez că întrecerea patriotică trebuie să cuprindă un cîmp și mai preocupări, înglobînd comerț și sistemul de transport, igiena și curățenia străzilor, buna
vast de alături de

întreținere a blocurilor. Activitatea obștească de control și îndrumare a comisiilor permanente va trebui să-și sporească sfera de preocupări. E de datoria fiecărui deputat să stimuleze interesul cetățenilor pentru aspectul civilizat al orașului lor.
— Sint sfaturi populare care 

raportează, foarte disciplinat 
de altfel, cîte ore de muncă 
patriotică s-au realizat și cîte 
economii s-au obținut. Și nu 
rare ori economiile se cifrează 
la milioane, iar gospodarii și 
deputății sînt felicitați pentru 
activitatea lor. Dar, cînd te 

duci în orașul lor, dai de o 
mulțime de probleme edilitar- 
gospodărești care au fost ne
glijate, nu vezi aproape deloc 
unde sînt realizările raportate. 
Așa este, de pildă, cazul cu 
orașul Buzău. Aici întîlnești 
străzi, desfundate, cu gropi, sau 
cu mormane de piatră și 
moloz. Multe din ele au un as
pect neîngrijit. Rețeaua comer
cială de la marginea orașului 
este lăsată în voia soartei. Și 
la Tîrgoviște găsești asemenea 
aspecte. Ce părere aveți des
pre modul cum se desfășoară 
aici întrecerea?— Acolo unde se găsesc asemenea aspecte, cum sînt cele relatate, secțiunile și organele de condu-

cere ale sfaturilor populare respective dau dovadă de un stil de muncă birocratic, formal. Preocuparea lor cea mai importantă este: să aibă ce raporta. De aceea, mută pietrele dintr-un loc în altul și apoi le numără, uneori scot fără socoteală pomii plantați dintr-o parte a orașului și îi transportă în altă parte (pare absurd, dar s-a întâmplat așa ceva chiar în regiunea noastră) sau întreprind alte acțiuni de acest gen care, nefiind gîndite temeinic, în concordanță cu realitatea, figurează în scripte ca simple cifre. Economiile raportate în asemenea cazuri nu au, desigur, nici o valoare practică. Noi sîntem categoric împotriva unor asemenea acțiuni sterile, fără eficacitate. Aș spune ceva mai mult: ele aduc prejudicii înseși acțiunilor nobile, frumoase, izvorîte din patriotism ale cetățenilor. Am să mă refer încă o dată la orașul Ploiești. A- nul trecut, din cauza unei defectuoase organizări a întrecerii patriotice, nu s-au putut moderniza unele drumuri, planta pomi și realiza spații verzi. Au rămas fonduri necheltuite, pe motiv că „nu sînt forțe suficiente" Dar. de ce la Pucioasa sau la Rm. Sărat s-au găsit forțele necesare și mii de cetățeni au luat parte la amenajările gospodărești ?
— Ce ar trebui întreprins.

după parerea dumneavoastră, 
pentru ca întrecerea patrioti
că între orașele regiunii Plo
iești să se ridice la un nivel 
și mai înalt?Dorim, și credem că vom reuși, ca prin adoptarea unor măsuri eficiente să facem din întrecere o pîrghie puternică de mobilizare a maselor largi de cetățeni la ridicarea gradului de civilizație a o- rașelor ploieștene. Muncitorii, ar- hitecții și proiectanții, cadrele me- dico-sanitare și didactice, din regiunea noastră, mobilizați de comitetele executive ale sfaturilor populare, de deputați, pot aduce o contribuție de seamă la înfrumusețarea și gospodărirea orașelor. Vom lua măsuri ca întrecerea patriotică să pună un accent tot mai mare pe conținutul acțiunilor, să aibă obiective concrete, bine studiate.La drept vorbind, nici Comitetul executiv al Sfatului popular regional Ploiești nu a făcut tot ce se putea face pentru a ridica întrecerea la nivelul cerut, al exigențelor actuale ale oamenilor. Experiența acumulată în anii trecuți nu a fost suficient folosită. Ne revine de aceea, ca o datorie majoră, să lichidăm asemenea lipsuri, să ne perfecționăm continuu activitatea și, în felul acesta, să putem îndruma mai bine, mai competent larga rețea de organe ale administrației locale din regiunea Ploiești.

citori 
Ploua. Și 
ca pentru 
Băneasa. 
grupul a rămas totuși vesel și com
pact, șoseaua ușurînd mult sarcina 
celor doi ghizi și celor trei-patru lan
terne existente. Cînd a început urcu
șul propriu-zis prin pădure, beznă și 
noroi, lucrurile s-au complicat și 
grupul s-a răsfirat, fiecare descurcîn- 
du-se după puteri și pricepere.

La cabana Diham sosirea a avut loc 
între orele 22 și 1, mulfl din drumeții 
ocazionali sosind cu pantofii în mînă. 
Mai necăjită era o tînără pereche de 
muncitori. Ei plecaseră pentru o 
excursie la Bușteni și acum erau des
cumpăniți de surpriza drumului, mai 
ales că sofiei îi rămăseseră sandalele 
împlînfafe undeva în noroi. Organi
zatorul excursiei uitase să aducă la 
cunoștință parficipanfilor că de fapt 
vor merge la o cabană aflată în 
munte, la 600 metri mai sus de Buș
teni și la aproape 3 ore de mers ; că 
nu esfe exclus să plouă șl că urcușul 
în orice caz se va face noaptea și 
deci o lanternă esfe necesară.

Lucruri mărunte, în fond, dar im
portante pentru buna desfășurare a 
unei excursii și îndeplinirea scopului 
ei : recrearea.
este

După cum importantă 
mai ales în excursiile mai 

pretențioase — gruparea participanți- 
lor după vîrsfă, aptitudini șl pregătire 

---------- ----- .1. aSerhenea, 
atunci cînd 

la ghișeul 
cînd func-

Convorbire realizată de
Constantin CĂPRARU
Coresp. „Scînteii"

Spital 
de pediatrie 
la lași

o

IAȘI. — A început organiza
rea șantierului pentru con
strucția spitalului clinic de pe
diatrie din Iași. Dimensiunile 
impunătoare ale construcției, 
funcționalitatea judicioasă, 
gradul înalt de confort vor 
conferi noului obiectiv sanitar 
atributele unui edificiu foarte 
modern. Corpul principal des
tinat spitalizării va avea 
nivele. El va cuprinde 400 
paturi pentru pacienți și 
de paturi pentru însoțitori, 
alt corp, cu 5 nivele, va 
destinat serviciilor 
nostic și tratament, 
corc-truit din beton 
a cărui fațadă va 
cu marmură, va poseda un 
grup operator, laboratoare 
bine utilate, servicii moderne 
de balneofizioterapie, de ur-: 
gență etc. în interior, pereții 
vor fi construiți din 
scopul unei atente 
gheri a pacienților 
personalul medical, 
rile de spitalizare 
prinde cel mult 3 paturi 
vor fi dotate fiecare cu 
șl chiuvetă.

io 
de 
80

Un 
fi 

de di'ag- 
Spitalul, 

și sticlă 
fi finisată

sticlă în 
suprave- 

de către 
Incăpe- 

vor cu- 
Și 

baie 
(Agerpres)

fizică, grupare care, de 
este practic imposibilă 
înscrierea se face liber 
unei agenfii. Ba uneori, 
fionarul respectiv nu este el însuși un 
bun cunoscător al munfllor, 
întîmplă (cum s-a înfîmplat 
fia din București cu doi ani 
ca un convalescent ce 
meargă fa odihnă într-o sfafiune de 
munte să se trezească înscris înfr-o 
excursie al cărei itinerar 
munfilor Făgăraș. Ceea 
una.

Lipsa unei asociații șl 
buri turistice în cadrul 
mefii să poată primi îndrumări și in
formații competente și care să orga
nizeze excursii distincte pentru înce- 
păfori și avansați, duce la aspecte 
des înfîlnite, cînd tinerii pornesc să? 
înfrunte munții din proprie inițiativă. 
Nu voi uita aspectul unor tineri și' ti
nere care în iarna trecută au ajuns 
pe o zi de viscol la cabana Piatra 
Arsă. Aveau pe fefe nu numai spai
ma prin care trecuseră, ci și mușcă
turile gerului, pentru vindecarea că
rora au trebuit să rămînă cîteva zile 
la cabană. „Aventura* lor s-ar fi ter
minat tragic dacă un grup de turiști1 
experimentafi nu i-ar fi găsit la timp... 
îndrumîndu-i spre Piatra Arsă (aflată 
la 20 de minute), oprindu-l în felul 
acesta să se întoarcă la Vîrfuf cu 
Dor (cale de circa 3 ore pe viscol I) 
cum se hofărîseră să facă, văzînd că 
nu mal ajung la țintă.

Am dat mal sus cîteva exemple 
care dovedesc că lipsa de Organi
zare actuală a drumefiei se face sim
țită și influențează negativ dezvol
tarea acestei activități recreative, cu 
indiscutabile efecte favorabile asu-, 
pra întăririi sănătății.

Și drumeții au dreptate să se în
trebe de ce sînt uitați. Sînt doar cel 
puțin tot atît de numeroși ca sportivii, 
mult mai numeroși decît vînătorii și 
pescarii, sau decît columbofilii. De 
ce să nu aibă și ei o asociație a lor ? 
O întrebare legitimă, al cărei răspuns 
se leagă de cele mai acute probleme 
ale drumeției noastre care, ajunsă la 
maturitate, dorește să-și continue as
censiunea, să formeze noi adepți, 
pentru ca tot mai rhulfi oameni ai 
muncii să ajungă să cunoască frumu
sețile neasemuite ale patriei r.oastre. 
Pentru că drumefia înseamnă și rela
xare, beatitudine, frumos, dar și mij
locul prin care citim în cartea natu
rii. Drumefia este rezervorul de sănă
tate cu care începem, mereu mai for
tificați munca, esfe medicamentul, cel 
mai eficace după muncă.

se poate 
la agen- 
în urmă) 
dorea să

esfe creasta 
ce nu-i tot

a unor clu* 
cărora dru-î

Gh. EPURAN
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Există rămî-

Arta de a conduce
nu reprezintă decît 22,6

AL INVISIITIIIOR

de toti beneficiarii, la Uzina constructoare 
din Reșița, pînă la 15 
realizat 77 la sută din 
construcții-montaj, ceea

LA REȘIȚA

ASIGURA INTRAREA IN EXPLOATARE
Moderne întreprindere de 

panificație „Titan"

CapitalăFoto : M. Andreescu

(Urmare din pag. I)vederilor planului este stabilirea 
cu precizie a sarcinilor de plan pe 
fiecare grup sau șantier, îndruma
rea sistematică a activității de e- 
xecuție, controlul zilnic asupra 
mersului lucrărilor, introducerea 
în viața șantierelor a celor mai 
noi și mai productive procedee 
tehnologice. în solutionarea tuturor acestor probleme — în special a celor care privesc îmbunătățirea calității lucrărilor — conducerea trustului și a șantierelor se bizuie, nemijlocit, pe aportul tehnicienilor și constructorilor fruntași, pe creșterea răspunderii personale a maiștrilor, a șefilor de echipă și a muncitorilor.Evident, disciplina realizării planului are și alte ipostaze. Una dintre ele se referă la : cît costă și 
ce eforturi se depun pentru înde
plinirea prevederilor planificate ? Este instructiv să dăm cîteva e- xemple. Din cauza slabei exigente a conducerii șantierului Păcurari- Iași în privința respectării programului de muncă, s-au înregistrat frecvente întîrzieri și lipsuri de la lucru, ceea ce a determinat predarea peste termenul stabilit a blocului B7. Dovedind o slabă preocupare pentru utilizarea, potrivit pregătirii, a unor muncitori specializați, pe șantierul Radio — din București, echipe de izolatori au fost folosite la... încărcarea molozului. Se ridică următoarele întrebări : conducerile șantierelor respective au dovedit grijă pentru latura economico-financiară a activității lor ? Cum se justifică a- ceastă irosire a forței de muncă și a banilor statului, dacă nu printr-o nesocotire a legilor elementare de conducere a șantierelor amintite ?Așa cum am subliniat, pe unele șantiere pot apare anumite situații neprevăzute, prilejuri de verificare și atestare practică a iscusinței si priceperii de conducere a activității de investiții. în caz, buie din vină baza pășirea impasului. în acest domeniu, merită evidențiată practica u- nor șantiere din cadrul Trustului regional de construcții Mureș-Au- tonomă Maghiară. Cu cîtva timp în urmă, situația pe aceste șantiere era pe „muchie de cutit", balanța bunelor rezultate fiind foarte a- proape de cădere. Regresul a fost prevenit — cu sprijinul organelor locale de partid și de stat — iar conducerile șantierelor au intervenit la momentul oportun cu măsuri, dar de altă natură decît cele uzitate. Pe șantiere, lucrările au fost 
organizate în mod strict diferen
țiat, în funcție de condițiile spe
cifice ale fiecăruia. Conducerea producției a fost axată pe prevederile din proiectul general de organizare, reactualizat trimestrial și prin planurile operative lunare, corespunzător capacității șantierelor, celei mai rationale coordonări a mișcării utilajelor.

acest conducerile șantierelor tresă nu aștepte rezolvarea partea trusturilor ci să ele cu propuneri și soluții, ne situației concrete, pentru de-

TERMEN A OBIECTIVELOR NOI?In acest an, multe dintre întreprinderile industriale din regiunea Banat au căpătat aspectul unor șantiere de construcții. Unele se măresc, la altele au ioc modernizări sau reamplasări de utilaje și instalații, în scopul creșterii capacităților de producție, organizării pe baze științifice a procesului de fabricație. Care este ritmul de lucru, în ce stadiu se află realizarea investițiilor în cîteva din aceste întreprinderi industriale ?Discutăm, mai întîi, cu tov. lng. 
Sigismund Horvath, directorul întreprinderii de construcții si mon-

taje metalurgice, care execută lucrări la Combinatul siderurgic Reșița și la Uzina constructoare de mașini din aceeași localitate.— Planul nostru de producție pe primul semestru s-a îndeplinit și depășit și sîntem cu lucrările la zi fată De pildă, 
de mașini 
iulie s-a 
planul de ce ar însemna că vom da înainte ' de termen în exploatare o serie de obiective industriale.

— Dar la combinatul siderurgic 
Reșița ?— Și la acest combinat planul lucrărilor stabilite pentru primul semestru a fost îndeplinit în proporție de 107,1 la sută. Este drept, în această perioadă, la combinat nu prea am avut un volum ridicat de lucrări, fapt ce ne-a fost impus de lipsa documentației tehnice, care la 1 iunie o aveam a- sigurată doar în proporție de 62 la sută fată de planul anual. Din a- ceastă cauză, valoarea lucrărilor executate la combinat pe primul

ȘANTIERELE
9

B3 a după s-a be-

Din păcate, se mai găsesc și conducători de șantiere care, fie din incompetență, fie din ignorarea realității, se complac uneori într-o atmosferă viciată de lucru și se declară partizanii măsurilor luate de undeva, din birou, sau care lasă ca timpul să rezolve problemele. E cazul conducerii șantierului din Tr. Severin, cartierul Crihala. Aici, începerea glisării blocului fost amînată de cîteva ori; ce au fost atacate lucrările, constatat că nu era asigurattonul necesar. Crase deficiențe calitative s-au înregistrat la blocul CI, cartierul Kiselef, din aceeași localitate. De fapt. asemenea nereguli nu sînt întîmplă- toare. Ele se datoresc incapacității de conducere a șantierelor și controlului superficial din partea conducerii Trustului regional de construcții Oltenia. Cei din conducerea trustului amintit invocă, în genere, așa-zise cauze „obiective", iremediabile, în loc să ia măsuri competente în scopul realizării planului de dare în folosință a locuințelor în mod ritmic. Folosesc acest prilej și îmi exprim convingerea că Sfatul popular regional Oltenia are mijloace să nu mai admită perpetuarea unui asemenea stil de conducere defectuos, în fond, se știe că din conducerea trustului și a șantierelor trebuie să facă parte oameni care sînt în stare să sesizeze cauzele primare ale unei activități care, de cîțiva ani, se dovedește a fi neeconomi- coasă, neritmică și de slabă calitate.Totodată, un bun conducător al 
activității de construcții nu se 
poate dispensa de propunerile 
izvorîte din mijlocul colectivului 
său, de experiența și înțelepciu
nea unor muncitori, tehnicieni și 
ingineri, crescuți Ia marea școală 
a șantierelor noastre. Ion Nico- 
laescu, șef de lot la șantierul de locuințe din Tîrgoviște al Trustului regional de construcții Ploiești, ca și multi alti conducători de șantiere, își repartizează un timp din ziua de muncă pentru consultări cu constructorii, în care pune în discuție problemele stadiului fizic al lucrărilor, măsurile care se cer luate în vederea obținerii unui ritm uniform înalt de execuție la toate punctele de lucru și de toate brigăzile, îmbunătățirii chibzuite dînd așa, viște a deaproape cauzele unor neajunsuri, factorii care frînează sau favorizează lichidarea lor, bucurîn- du-se de stima și de prețuirea celor în mijlocul cărora muncește.Incontestabil, stilul modern de 
muncă nu admite rezolvarea ex
clusivă a problemelor de condu
cere din birouri. Cel puțin în construcții, această practică trebuie redusă la minimum necesar și înlocuită cu o activitate vie, permanentă pe șantiere, la punctele de lucru, acolo unde se hotărăște soarta lucrărilor. Avizăm, în special, conducerile unor șantiere

din cadrul trusturilor din regiunile București, Constanta, anumite trusturilor puncte de apucate", muncă fiind folosite cu indici scă- zuti. Spiritul birocratic de conducere dă naștere și la o slabă răspundere față de materialeledepozitate pe șantiere. Pe șantierul Aleea Carpați din Tg. Mureș, de pildă, o cantitate însemnată de tîmplărie a stat luni în șir sub cerul liber, fără ca tovarășii din conducerea șantierului să se sesizeze că materialele se degradează.Caracteristicile înfățișate întregesc profilul unui bun conducător și sînt proprii artei de a dirija activitatea pe șantier. Ele apar și se perfecționează prin participarea nemijlocită la viata șantierelor, prin cunoașterea în amănunt a problemelor care stau în fața constructorilor și a căilor care asigură îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de stat. Azi nu mai e suficient ca numai șefii de șantiere să posede calitățile de care am amintit. Creșterea măiestriei, a răspunderii față de soarta lucrărilor trebuie întărită și la șefii loturilor, sectoarelor și echipelor sau brigăzilor. In acest sens, 
organizațiile de partid, sindicatele 
și cele ale U.T.C. au îndatorirea de 
a cultiva larg spiritul de respon
sabilitate față de ritmul, calitatea, 
costul și terminarea lucrărilor la 
termen, sau mai devreme. Aceasta dă garanția că toti cei care participă la activitatea de construcții „pot vorbi aceeași limbă" — cum se spune, asigură o unitate de vederi și un efort comun în ce privește necesitatea de a perfecționa necontenit tehnologiile de execuție, organizarea muncii și îndeplinirea, în condiții optime, a planului de investiții.

Galați și orașul Nu de alta, dar pe șantiere, subordonate enumerate, la unele lucru, se muncește „pe utilajele și forța de

calității. gospodăririi a materialelor. Proce- șeful de lot de la Tîrgo- ajuns să cunoască în-

depozitare a producției de porumb care totalizează 20 000 tone și alte asemenea obiective sînt de mare importantă. Aceste construcții gospodărești vor înlătura pe viitor degradarea recoltei.Urmărim în permanentă modul cum se realizează investițiile și mobilizarea conducerilor de unități în această im- ■portantă acțiune. Legătura strînsă cu organizațiile de proiectare și de construcții. precum și cu organele locale în vederea rezolvării operative a problemelor legate de procurarea materialelor, întrajutorarea între unități cu materiale și brațe

rustul gospodăriilor de stat Sînnicolau Mare beneficiază și în acest animportante fonduri de investiții. Ele se ridică la peste 32 milioane lei, din care 25 milioane pentru constructii-montaj.Una din preocupările noastre o constituie îndreptarea cu prioritate a fondurilor spre sectoare de producție hotărîtoa- re, repartizarea judicioasă a investițiilor pe gospodării, în funcție de profilul unităților, de importanța preponderentă a unor ramuri etc. Fondurile destinate obiectivelor direct productive au ponde-

— Concret, ce măsuri s-au luat 
pe șantierele întreprinderii ?— Mai întîi, s-au reorganizat u- nele echipe de lucru. In curînd, se vor cimenta magaziile pentru a se putea mecaniza lucrările de descărcare și încărcare, se vor mecaniza în mare parte lucrările de săpături, se vor îmbunătăți unele soluții de construcție. Totuși, fără ajutorul forului tutelar și al beneficiarului, noi nu ne vom putea îndeplini sarcinile. E absolut necesar ca beneficiarul să ne asigure 
întreaga documentație, care nici pînă acum nu este definitivă. De asemenea, cerem forului nostru tutelar să ne înlesnească procurarea 
a 8 buldozere, 2 excavatoare de un 
metru cub Ia cupă, 3 pompe Hâny, 
iar Sfatul popular regional Banat 
să urgenteze repararea drumului 
Slatina-Timișoara-3 Ape. Sînt cîteva cerințe stringente, și ele pot și trebuie să fie îndeplinite.Considerăm că este instructiv să redăm și părerea tov. lng. Ion Po- 
toceanu, directorul general al Combinatului siderurgic Reșița.— Dacă în alti ani aruncam totul pe constructor, de data aceasta vina este nu numai a lui, ci o parte o avem noi, iar cea mai mare parte revine altor organe. Și iată de ce. La cuptorul nr. 5 otelărie, cu termen de predare în funcțiune în trimestrul I 1967, lucrările trebuiau începute în primele zile ale trimestrului III din acest an. Dar cum poate constructorul să lucreze, dacă pînă la 10 iulie nici măcar studiul tehnico- economic nu era aprobat ? Practic, proiectantul nici nu s-a apucat să elaboreze documentația tehnică, iar întocmirea ei nu durează o săptă- mînă sau două. Asupra soluțiilor de construcție a halelor laminatelor discuțiile au durat un an de zile ; deși au existat fonduri, avizarea s-a făcut tîrziu, la 1 iulie a.c. și, bineînțeles, proiectantul de abia s-a apucat să elaboreze documentația. De asemenea, prelungirea halelor otelăriei Martin a fost introdusă de ministerul nostru în plan abia la 30 iunie 1966 și este prevăzută să se execute în semestrul II al acestui an. Mai putem avea pretenții de la constructor?E clar că Ministerul Industriei 
Metalurgice a tergiversat începe
rea construcției unor obiective de 
mare importanță pentru economia 
națională, că documentația si pro
iectele se elaborează greoi. în același timp, trebuie precizat că unele proiecte, au fost de ficiarul a.modificări, prelungindu-se durata de elaborare a documentației. Așa s-a întîmplat, de pildă, cu proiectul necesar construcției depozitului și curățătoriei de lingouri, precum si a atelierului de recondiționat lingotiere. Lucrarea trebuia să înceapă în nrima parte a trimestrului II, însă la documen
tația predată de IPROMET-Bucu- rești, abia la 28 februarie, benefi
ciarul a avut obiecții serioase, a- 
ducîndu-se mari modificări si com
pletări. De asemenea, la cuptorul nr. 3 de var, lucrările urmau să fie atacate tot în trimestrul II, dar documentația fiind necoresounzătoare a fost refăcută Dotrivit avizului C.T.S. din Ministerul Industriei Metalurgice abia la 15 mai.Organele amintite ar fi trebuit să lucreze cu toată competenta și răspunderea, cunoscînd că orice întîrzieri în predarea proiectelor și soluțiile tehnice necorespunzătoare prelungesc cu luni și chiar ani timpul de dare în exploatare a noilor obiective industriale, adu- cîndu-se, în felul acesta, prejudicii economiei naționale. Condu
cerea Ministerului Industriei Me
talurgice are datoria să ana
lizeze temeinic situația creată la 
Reșița, să ia cele mai eficiente și 
rapide măsuri pentru trecerea cu 
succes a impasului. Nimeni nu are dreptul să nesocotească prevederile planului de dare în funcțiune a obiectivelor la termen și în excelente condiții de calitate și eficiență economică.

lng. Ion CHIUJDEA 
coresp. „Scînteii"

adevărat că în problemele de proiectare competenta trustului nostru este limitată. Aceasta nu înseamnă însă că trebuie să fim indiferenți față de soluțiile indicate în proiect. Noi am urmărit ca. neștirbind nimic din cerințele tehnologice și calitative, să se asigure reducerea sistematică a investiției specifice prin soluții de proiectare si execuție economicoase și accesibile. In acest fel investiția specifică la îngrășă- toria de tineret taurin de Ta Grabăt urmează să scadă de la 5 000 lei la 3 500 lei pe loc de animal.Cu toate că activitatea gospodăriilor de stat din cadrul trustului în domeniul investițiilor s-a îmbunătățit simțitor, continuă să se manifeste o serie de deficiențe,neri în urmă față de grafice, iar ritmul de lucru, în anumite cazuri, nu garantează respectarea termenelor de dare în folosință. Unele greutăți sînt provocate mal ales de schimbarea repetată a soluțiilor constructive. La complexul industrial de îngrășare a taurinelor de la G.A.S. Grabăt, lucrare a cărei valoare reprezintă jumătate din totalul investițiilor trustului în acest an, proiectele inițiale întocmite de I.S.P.A.-Bucu- rești, prevedeau evacuarea gunoiului cu ajutorul instalației cu racleti- Pe parcurs, soluția a fost schimbată radical, trecîndu-se la sistemul de grătare și e- vacuarea hidraulică a gunoiului. Tot la a- cest complex s-a modificat și sistemul de legare a animalelor preconizat inițial, deși fusese de acum executat la 14 grajduri. Bineînțeles, modificarea pe parcurs a soluțiilor a naștere la mari cultăti, care în s-au soldat cunarea termenelor de execuție.Ne vom strădui ca, în viitor, să ne ocupăm cu mai multă răspundere de asigurarea unei eficiente maxime a investițiilor, de grăbirea ritmului de execuție, încît toate obiectivele să fie date la timp în funcțiune.

semestru la sută din prevederile pe 1966.— Dar, pentru uzina construc
toare de mașini Reșița ați avut do
cumentația aproape completă. Care 
sînt cauzele că nu s-au îndreptat 
eforturile spre obiectivele care se 
construiesc la această uzină, pen
tru a realiza și mai mult din pla
nul de investiții?— Lipsa documentației la combinat ne-a determinat să accelerăm ritmul de execuție la lucrările unde aveam drum deschis, în special la Uzina constructoare de mașini. Aceasta o dovedește chiar depășirea simțitoare a graficelor noastre de mai existat suri — în șantierelor, anumitor utilaje, creării unor echipe de lucru prea mici sau prea mari, ceea ce a îngreunat controlul din partea șefilor de echipă. Ca urmare, nu s-a putut realiza mai mult pe șantierul de la uzina din Reșița. Totodată, și aceasta nu ne poate mulțumi, în primul semestru întreprinderea noastră nu a realizat din olanul anual decît 42,6 la sută, deși sarcinile au fost stabilite — și noi am acceptat — la un nivel mai redus.

— Este o lipsă de prevedere, 
care nu are justificare. Deci, în 
acest al doilea semestru aveți sar
cini mult mai mari, printre care și 
creșterea productivității muncii cu 
50 la sută față de primele șase luni 
din 1966. Cum veți asigura înde
plinirea riguroasă a prevederilor 
planului și recuperarea rămînerii 
în urmă la lucrările pe șantierul 
combinatului siderurgic Reșița ?— Nu numai că vom realiza un volum mai mare de lucrări, dar va trebui să dăm în exploatare cîteva obiective grele, care au termen în acest an, sau în primul semestru al anului viitor. Printre acestea, amintesc : reconstrucția cupto
rului nr. 5 de la otelărie, prelun
girea halei otelăriei Martin, depo
zitul curățătoriei de lingouri și lin- 
gotiere. Sîntem conștienti că va fi nevoie să accelerăm ritmul lucrărilor, fără a diminua cu nimic calitatea lor. De altfel, problemele de care depinde terminarea la datele stabilite a obiectivelor și chiar mai devreme au constituit obiectul unei plenare a Comitetului orășenesc de partid Reșița, în dezbaterile căreia s-au stabilit o serie de măsuri și sarcini urgente, asupra cărora noi ne-am îndreptat toate eforturile.

producție. Desigur, au și la noi unele neajun- domeniul organizării folosirii nerationale a întocmite în pripă, nu bună calitate si bene- fost nevoit să ceară

rea cea mai mare în totalul investițiilor. Realizarea lor stă în centrul atenției noastre. Adăposturile de animale și celelalte lucrări care se execută la gospodăriile de stat Grabăt și Șandra vor contribui substantial Ia creșterea producției animale, la obținerea unor însemnate sporuri de producție cu o rentabilitate ridicată. Trebuie menționat faptul că în acest an au fost înscrise în plan unele obiective podărești. care au o valoare mică prezintă oportantă deosebită pentru bunul mers al procesului de producție. Șoproanele moderne pentru sortarea și preambala- rea piersicelor de la gospodăria de stat Cenad, spatiile de

la timp nece- fi- in- să în

gos- deși mai îm-
bune în lucrărilor.de citat privință

de muncă calificate, constituie forme de lucru pe care le utilizăm din plin. In a- cest fel s-a reușit să se asigure documentațiasară deschiderii nanțării (pentru vestitiile inițiale), se organizeze,bună parte, șantierele, iar acolo unde conducerile de unități au manifestat preocupare și perseverentă, să se obțină rezultate executarea Este demn în aceastăexemplul gospodăriilor de stat din Sara- vale, Bulgăruș și altele. unde lucrările se desfășoară în bune condiții.De mare însemnătate pentru activitatea economică a gospodăriilor de stat este mărimea investiției specifice. Este

dat difi- final amî-

Ing. Hie LUCA 
directorul trustului 
Gostat, Sînnicolau 
Mare

•A
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UZINA DE ALUMINĂ ORADEA

din Harghita a fost dat de extracție a minereu- 100 m. Noul puț colec-
Lucrări de mărire

Plantafia intensivă de pomi de 
pe terasele cooperativei agri
cole din Cîmpulung Muscel. O 
ultimă apreciere a stadiului de 
coacere a fructelor înainte de 

începerea culesuluiFoto : M. Cioc

în scopul modernizării procesului de exploatare a circulației trenurilor, de curînd a fost dată în exploatare instalația de centralizare elec- trodinamică a stației C.F.R. Făurei. Introducerea instalației de telecomandă în această stație de unde se dirijează o circulație foarte intensă, contribuie la sporirea vitezei, reducerea imobilizării vagoanelor de marfă, precum și la îmbunătățirea siguranței circulației. (Agerpres)

La minele de caolin în exploatare un put lui adînc de aproape tează minereul exploatat din abatajele mai multor orizonturi. S-a abandonat astfel transportul minereului cu ajutorul locomotivelor, procedeu mult mai costisitor și de randament scăzut. Tot la aceste mine se află în curs de construcție un generator de aer cald de mare capacitate, destinat uscării caolinului, și un siloz de depozitare a produselor finite.Aceste obiective fac parte dintr-un complex de lucrări de dezvoltare și modernizare a minei, în urma cărora la sfîrșitul cincinalului această unitate își va dubla actuala capacitate de exploatare și preparare a caolinului.(Agerpres)

a capacității 
de producțieLa uzina de alumină din Oradea au început lucrări de mărire a capacității de producție. Pe baza acestora, uzina va produce în plus, anual față de capacitatea actuală, 60 000 tone alumină, cu posibilitatea de sporire în continuare a producției Instalațiile și utilajele principale realizate de industria noastră constructoare de mașini au și început să sosească. De remarcat că 80 la sută din noile instalații vor fi amplasate în spatiile actuale, ceea ce va contribui la scurtarea termenului de intrare în funcțiune.
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AUTOMATICA— 
stiintă cu vaste rezonante 9 9 9
în economia națională

rînd de la calitatea tex
telor (cel mai adesea să
race în umor), de la al
cătuirea unui spectacol 
șl nu a unui șirag întîm- 
plător de numere, nu 
poate fi părăsit sub pre
textul că ar fi vorba de 
manifestări ocazionale, 
sau „estivale" ș.a.m.d. La 
adăpostul titulaturii lor 
incerte, unele reprezen
tații numite „concert- 
spectacol" nu au nici 
comperaj de calitate, nici 
regie și nici scenografie.

Convorbire cu acad. Aurel AVRAMESCU
președintele Comisiei de Automatizare a Academiei

— Ce ne puteți spune despre 
Federația Internațională de re
glare automată, la congresul 
căreia ați participat recent, la 
Londra, în cadrul unei delegații 
de specialiști români ?— Acest organism internațional întrunește ca membri un număr de organizații de specialitate din 36 de țări și are ca scop — conform noului statut — promovarea științei și tehnicii automaticii în sensul cel mai larg în toate disciplinele — inginerie, fizică, biologie, sociologie, economie, atît în ce privește teoria, cît și aplicațiile. Țara noastră se numără printre membrii fondatori ai acestui organism internațional, iar reprezentanții noștri ocupă funcții de o- noare în diverse comitete ale federației, ceea ce reprezintă o înaltă apreciere dată științei românești.Cel de-al treilea congres de automatică a reunit în sala dezbaterilor circa 1700 de participanți (ceea ce denotă interesul manifestat astăzi în lume față de această știință modernă). Cele 271 de comunicări s-au axat pe cele mai diverse domenii de aplicare, cît și pe stadiul de dezvoltare a teoriei generale a noii științe. Aplicarea automatizării în industrie, agricultură, transporturi este menită să ducă la eliberarea omului de anumite munci grele și monotone, să creeze condiții pentru obținerea unei productivități ridicate și, în ultimă instanță, să contribuie la lichidarea deosebirilor esențiale dintre munca intelectuală și cea fizică.

— In ultima vreme automati
zarea a pătruns în sectoare de ac
tivitate dintre cele mai diverse. 
Care sînt noutățile demne de 
consemnat în acest domeniu ?— Automatizarea cunoaște în dezvoltarea sa două etape și anume : automatizarea simplă, caracterizată prin faptul că dispozitivele care înlocuiesc munca omului au un program fix. Acestea nu-și pot schimba singure programul în funcție de condițiile de lucru, de apariția unor situații noi, neprevăzute, ci acționează în mod rigid, „mecanic".Automatizarea complexă pune în joc mașini de calcul electronice care execută o continuă autoveri- ficare, autoreglare și autoadaptare și pot schimba strategia de conducere a sistemului sau întreaga structură de comandă în funcție de schimbarea condițiilor de lucru sau de apariția unor situații noi. Aceste automate moderne pot „învăța" să efectueze operații din ce în ce mai complicate, preluînd nu numai efortul fizic al muncii omenești, ci chiar și unele decizii logice. necesare în procesul muncii.Folosindu-se mijloacele oferite de progresele electronicii, s-a putut ajunge astfel la un grad avansat de automatizare în instalațiile siderurgice, de pildă. Controlul automat al furnalelor înalte începe de la amestecarea minereului de fier cu cocsul și continuă în tot timpul elaborării șarjei. în con- vertizoare — care sînt mai ușor de automatizat — compoziția chimică a încărcăturii este permanent urmărită prin analizarea gazelor de ardere și ameliorată prin reglarea factorilor ce intervin în timpul topirii. Laminoarele moderne se pretează, de asemenea, unei înalte automatizări, procesul desfășurîn- du-se în condiții optime sub supravegherea mașinilor electronice de calcul. Industria chimică face apel

la rîndul ei la un înalt grad de automatizare. Există uzine — în special în industria petrolului — în care procesul de producție, de la introducerea materiei prime pînă la încărcarea pe camioane sau vagoane este în întregime automatizat. Activitatea multor conducte de transport și cîmpuri de sonde (sute de sonde sînt conduse de la pupitrul unui dispecer, așa cum se lucrează, de pildă, și la noi în țară, la Moinești), se reglează astăzi în mod automat.Transporturile cunosc de asemenea un proces accelerat de automatizare. Teledirijarea automată a traficului feroviar cuprinde sectoare de linie de 200—300 km, pe care circulația se desfășoară conform cu varianta optimă de scurgere a garniturilor de tren. „Mecanicul automat", care a apărut pe cîteva linii ferate sovietice, conduce trenul — e drept, sub supravegherea mecanicului-om — în concordanță cu semnalele de pe traseu, relieful terenului, condițiile meteorologice și conținutul încărcăturii. Unii specialiști preconizează un tren al viitorului, total automatizat, care nu va avea nici o oprire pînă la stația terminus. Un asemenea bolid, care va circula tot timpul cu viteza maximă, va desprinde în fiecare stație cîte un vagon cu călătorii ce vor să coboare și va ajunge și cupla din mers un alt vagon motor pornit din aceeași stație cu încărcătura sa de călători, dornici să meargă mai departe. Numeroase societăți de transport aerian introduc automatizarea rezervării locurilor în avioane cu ajutorul calculatoarelor electronice, problemă deosebit de dificilă, deoarece' de rezolvarea ei depinde asigurarea de „avioane pline" și, implicit, rentabilitatea liniei. Rezervarea unui loc se va face în viitor, chiar și pe marile trasee intercontinentale, în cîteva secunde, cheltuielile fiind reduse cu 40 la sută.Mari unități industriale recurg astăzi la mașinile electronice în vederea optimizării proceselor tehnologice, a efectuării operațiilor de gestiune și contabilitate, care impun de obicei unei întregi categorii de salariați o muncă anostă și sterilă. în viitorul apropiat chiar și în anumite unități mici înregistrarea și contabilizarea datelor se vor face printr-un telefon, care le va transmite unei mașini automate, destinate să țină conturile unui întreg sector de activitate.Agricultura, care a cunoscut pînă în prezent mai ales stadiul mecanizării complexe a lucrărilor, devine un cîmp de aplicații interesante. Și în acest sector se pot folosi mașini electronice, capabile să dea decizii optime, anali- zînd rapid un număr mare de date. Cu ajutorul lor se poate determina, de pildă, data cea mai indicată a însămînțării și recoltării plantelor prin prelucrarea parametrilor cli- matologici, rentabilitatea unor terenuri la anumite culturi, în funcție de munca depusă și de gradul de mecanizare etc.Progresele automaticii moderne vor avea efecte directe și asupra creșterii confortului omului contemporan. în serviciile de utilitate publică, de pildă, se prevede reglarea automată a traficului, a mijloacelor de transport în comun, avîndu-se în vedere o mai bună circulație, evitarea accidentelor, etc. Reglarea încălzirii centrale a unor blocuri de locuit în funcție de temperatura din apartamente; sortarea scrisorilor în serviciile de poștă preocupă, de asemenea, pe numeroși specialiști în automatică.

în același timp, centrala telefonică automatizată electronic va oferi noi avantaje abonaților: posibilitatea de a duce conversații colective, de a menține apelul telefonic al unui post ocupat pînă cînd a- cesta se eliberează, de a transfera apelurile făcute la postul abonatului la un alt post unde acesta se poate afla temporar etc.— Care a fost contribuția de
legației României la această 
importantă manifestare interna
țională.— Delegația țării noastre a prezentat trei comunicări, unanim a- preciate de către participanți. Lucrările savanților români asupra stabilității sistemelor neliniare au fost comentate în mod favorabil în discuții și menționate în comunicările altor delegați. Oamenii de știință români au purtat, de asemenea, rodnice discuții cu confrații lor din alte țări. Numeroși

savanți de peste hotare și-au exprimat dorința de a cunoaște mai de aproape lucrările școlii românești de automatică. O concluzie demnă de reținut pentru automatiștii români, în urma acestor confruntări, privește orientarea preocupărilor noastre spre direcțiile moderne ale automaticii. Ei vor trebui să acorde o mai mare importanță sistemelor nelineare, studierii fenomenelor de hazard, a circuitelor cu relee pneumatice și cu lichid (bazate pe „efectul Coandă", deci pe o descoperire românească), miniaturizării aparaturii electronice. Dezvoltarea cercetărilor și studiilor în domeniul automaticii — știință cu vaste rezonanțe în economia națională — contribuie în ultimă instanță la progresul industriei românești, la realizarea mărețelor obiective prevăzute în planul cincinal.
Convorbire realizată
de Adrian MÎNTULESCU

8,30 — Ora exactă.— Cum va ii vremea ?8,32 — Pentru noi, femeile !8,15 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar:— Filmul : „Scufița Roșie".— Pe cărările vacantei.10.30 — Emisiunea pentru safe :— Agenda lucrărilor agricole.— Ancheta noastră : Valorificarea legumelor.— întrebări și răspunsuri :— Ce îngrășăminte se aplică odată cu arăturile de vară ?— Cum să însilozăm plantele de baltă î— Nuntă în Oaș — reportaj filmat.— Frumusețile patriei — Izvoarele Dîmboviței,— Muzică populară românească.12,00 — închiderea emisiunii de dimineață.18,00 — Magazin... duminical.19,00 — Telejurnalul de seară.19.10 — Interpretul preferat.Muzică populară la cererea telespectatorilor.19.30 — Memoria caselor Delavrancea. 20,00 — Invitații noștri.Cîntăreața de culoare Celia.20.30 — Recital filmat. Dansează Magdalena Popa.21.10 — Filmul ■ „Rembrandt".22,40 — Telesport.22,50 — Telelurnalul de noapte.23,00 — închiderea emisiunii.

Documentar 
prețios

TIMIȘOARA (red. ziarului „Dra
pelul roșu"). — tncepînd din primă
vara acestui an, la biblioteca cen
trală regională din Banat a fost în
treprinsă o amplă acțiune de prelu
crare a fondului documentar. Cele 
peste 200 000 volume de care dis
pune biblioteca au fost reinventa- 
riate și recatalogate în cea mai mare 
parte. Cu acest prilej au fost scoase 
la iveală o seamă de documente rare 
de mare valoare: edițiile Princeps 
ale unor clasici ai literaturii noastre 
— Alecsandri, Bolintineanu, Cara- 
giale; ediții originale din opere ale 
reprezentanților Școlii Ardelene și 
ale unor scriitori ai literaturii uni
versale — Shakespeare, Voltaire și 
Goethe. Biblioteca regională din Ba
nat și-a îmbogățit colecția de publi
cații periodice cu achiziții noi: „Te
legraful român" (Sibiu), „Lupta" 
(Budapesta), „Tribuna", „Românul" 
(Arad) și „Drapelul" (Lugoj).

In prezent, numărul colecțiilor de 
ziare și reviste aflate în posesia bi
bliotecii regionale se ridică la peste 
500.
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în montarea lui Dinu Cernescu, recentul „Don Juan" —■ ca și „Neînțelegerea" lui Camus realizată anul trecut — demonstrează o modalitate deosebit de expresivă de a pune în valoare posibilitățile televiziunii. La dimensiunile micului ecran, preluarea dispozitivului obișnuit de scenă, a unei perspective similare cu aceea a spectatorului dintr-o sală de teatru nu dă rezultate artistice : imaginea pare îndepărtată, rece, măruntă. Cernescu preferă de aceea prim-planul, imaginile parțiale care nu cuprind decît rar întreaga arie de joc ; el urmărește cu camera de luat vederi reacțiile cele mai intime ale personajelor, ni-i apropie atît de mult pe eroi îneît să avem senzația că le simțim răsuflarea, să uităm aproape prezența aparatelor intermediare. In cadru nu apar mai mult de două, maximum trei personaje simultan, camera fixează adesea cu insistență un schimb de priviri, un detaliu de fizionomie, interpreții se află parcă la cîteva palme de noi, în mărime naturală. Această metodă presupune, fără îndoială, compunerea milimetrică a fiecărei mișcări de aparat, studierea plastică a fiecărui cadru, dar în același timp ea concentrează întreaga a- tenție asupra actorului, pune în plin relief capacitatea sa de trăire, puterea sa de comunicare.Text surprinzător de modern prin spiritul său lucid, tăios, ca și prin laconismul ex-

O CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Patria — 9; 12,45; 16,45; 20,30, București — 8,30; 
12,15î 16; 19,45, Stadionul Dinamo — 20,30.
0 BĂIEȚII DE LA TONOMAT: Republica — 9i 11,30; 14; 16,30; 18,45; 21,15 (completare Li- niorii), Feroviar — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,30, Excelsior — 9,45; 12,30; 15; 17,30; 20,30 (la ambele completare Tinerețe), Festival— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, grădină — 20,30, Modern — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21,15, Arenele Libertății — 20,30. (la ultimele două completare Crimea).O CĂSĂTORIE DE FORMĂ: Luceafărul — 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, grădina Doina — 20,15 (la ambele completare Inimi mari), Grivița — 9; 12; 15; 18; 21 (completare Partidului, slavă I).
0 PRIMA DEZILUZIE: Capitol — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, grădină — 20,45 (completare Sandi, să asculți pe mămica I).
0 FANTOMAS — cinemascop : Lumina — 9; 12; 15; 18; 20,45 (completare Sandi, să asculți pe mămica 1).
0 ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop: Victoria — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Flamura— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
0 FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Cen- trai — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45 (completare Crimea).
0 OMUL, PRIETENUL MEU — MAMA MERGE LA LUCRU — SCHIȚE TURINGIENE — PĂDUREA BIALOWIESKA — COLLEGIUM MAIUS AL UNIVERSITĂȚII IAGELLONE — VREAU SĂ

„Don Juan“
de Molieretrem al exprimării, „Don Juan“-ul lui Moliere se preta de minune unei asemenea tratări care merge direct la esențe, fără ocolișuri și paranteze, punînd accentul pe confruntarea dură și categorică a ideilor și caracterelor. Din prima clipă, regia ne-a introdus în plin conflict, prin acea filipică la adresa lui Don Juan, rostită cu vehemență de Sganarelle. Acțiunea s-a desfășurat dinamic, energic, mereu în condiții de tensiune, culminînd cu dramaticele întîl- niri ale eroului cu „oaspetele de piatră", admirabil realizate telegenic. Dejunul lui Don Juan cu statuia comandorului, față în față, a fost de un grotesc tragic răscolitor, lumina, unghiul alungit al cadrului, decorul auster pe fundalul negru contribuind la reliefarea impresionantă a contrastului dintre uman și inuman.Figură extrem de complexă, Don Juan a fost zugrăvit de Moliăre ca un raționalist, un om care sfidează prejudecățile și crede numai în „doi și cu doi fac patru", spirit liber și îndrăzneț, netemător de pedepsele iadului. Lipsit de orice criterii

și frîne morale, el se lasă în voia pornirilor, urmărește fără scrupul satisfacerea lor. Făcînd unele concesii presiunilor clericale (piesa e scrisă la scurtă vreme după interzicerea lui „Tartuffe"), dramaturgul a ;,lipit" cîteva predici cucernice, precum și groaznica răzbunare cerească din final, abătută asupra păcătosului. Dar în piesa lui Moliăre, osîndit nu este tînă- rul nepăsător, independent în gîndire; condamnarea necruțătoare a lui Don Juan se produce abia după ce, în ultimul act, el se decide să îmbrace haina ipocriziei și prefăcătoriei bigote, să intre în tagma acelora care-și croiau drum prin intrigă și înșelătorie. Invocînd la tot pasul numele Celui-de-Sus, Moliere a găsit astfel mijlocul ca și în a- ceastă piesă să se răfuiască cu șleahta falșilor cuvioși, pe care eroul îi înfierează descriind societatea timpului său și justifieîndu-și metamorfoza prin faptul că numai astfel îți poți afla un rost în „ticăloșia veacului". Monologul de o rară vigoare și incisivitate, din actul V, a constituit și momentul cel mai convingător reali

zat de interpretul rolului titular, Ștefan Ior- dache. Am impresia, însă, că, pornindu-se de la o concepție regizorală în principiu justă — aceea de a desfășura întreg spectacolul în încordare, în tensiune — s-a pedalat monocord pe o latură : voința pasionată, mergînd pînă la abuz, nesupunerea frenetică și orgolioasă, manifestată și într-o rostire mereu exclamativă ; dar Don Juan mi se pare o figură mai complicată și mai contradictorie, portretul său include și farmec, și cinism, și inteligență, și ironie, și ingratitudinea unei firi capricioase.Remarcabilă, creația lui Matei Alexandru, un Sganarelle original, întruchipare a bunului simț care

răzbește comic prin frică, ignoranță și slugărnicie. Actrițele Athena Demetriad și Dorina Lazăr au participat la reușita unei scene savuroase. Din distribuție au făcut parte, de asemenea, Doina Tuțes- cu, Titus Lapteș, Emanoil Petruț, Tu- dorel Popa ș.a. într-o emisiune care a apelat atît de mult la calitatea imaginii și compoziția cadrului, un rol important a revenit montajului (Elena Wald) și talen- taților operatori: George Grigorescu, Beatrice Drugă, Virgil Cojocaru, Ion Stoi- cescu. Muzica excelentă (Bob Iosifescu și G. Dumitrescu) a avut și ea laconismul dramatic imprimat de regie reprezentației.
Andrei BALEANU

S-a pus în vînzare broșura „Admiterea în în- 
văfâmîntul superior"

ȘTIU TOT Nr, 43 : Timpuri Noi « 9—21 In continuare.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9; 10,15. 
0 CELE DOUĂ ORFELINE : Doina — 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15 (completare Știință și tehnică nr. 14), Fioreasca — 9; 11,15; 13,30; 16i 18,30; 21 (completare Llniorii), Lira — 15,30; 18 (completare Sandi, să asculți pe mămica I), grădină — 20,30 (completare Poveste sentimentală). © AMANȚII : Cinemateca — 10; 12; 16; 18,30; 21.
0 SOȚIE FIDELĂ : Union — 15,15; 18 (completare Mobila).
0 PROCESUL MAIMUȚELOR : Union — 20,45. 
0 ÎN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE : Giuleștl 15,30; 18; 20,45 (completare Orizont științific nr. 3), Pacea — 15,30; 18; 20,30 (completare Stuf). © ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinemascop : înfrățirea între popoare — 9; 11,15;. 13,30; 16; 18,30; 21 (completare Problema), Moșilor — 15; 17,30; 20 (completare Liniorii), grădină — 20,30, Volga — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 (completare Simfonie în alb — cinemascop).
0 INSULELE FERMECATE: Dacia — 9—13,30, în continuare, 16; 18,30; 20,45; Vitan — 15,30; 18. 
0 MISIUNE EXTRAORDINARĂ: Buzești — 11,45; 15,30; 18, grădină — 20,45, Arta — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, grădină — 20,30.
0 DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Drumul Sării — 15,30; 18; 20,30 (completare Poveste sentimentală).
0 EU SÎNT CUBA : Crîngași — 15,30; 18; 20,45. 
0 SERBĂRILE GALANTE : Rucegi — 9; 12; 16; 18,30; 20,45, grădină — 20,15,
e COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Gloria — 9; 11,15» 13,30; 15,45; 18; 21,15, Tomis - 9; 11,15;

13,30; 16; 18,30; 21 (la a doua completare Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale), grădină 20,30, Aurora — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, grădină — 20,30; Patinoarul 23 August — 20,15. 
0 FANFAN LA TULIPE : Flacăra — 10; 16; 18,30; 20,45 (completare Acul).
0 COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Miorița - 8,30; 11,45; 14,45; 18; 21, Melodia — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, grădina Progresul — 20.
O WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : Munca — 10; 16; 19,30.
0 NOAPTEA IGUANEI : Popular 10,30; 15,30; 18; 20,45,
0 PREA TÎRZIU : Viitorul — 15,30; 18; 20,45 (completare Arsura).
0 ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinemascop : Co- lentina : 15,45; 18,15; 20,45,
0 HAI, FRANȚA!; Unirea 11; 15,30; 18;grădină — 20,30 (completare Stăvilirea torenților). 
0 DRAGOSTEA ȘI MODA : Rahova — 10,30; 15,30; 18,15; 20,45, grădină — 20,30 (completare Partidului, slavă I), Cosmos — 13; 15,30; 18; 20,45 (completare Lucrările Consfătuirii lucrătorilor din industria constructoare de mașini).
0 ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Progresul — 11,30; 15; 17,30; 20, grădina Progre- sul-Parc — 20,45.
0 FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : Ferentari — 15,30; 18; 20,45 (completare Știință și tehnică nr. 13).
0 MÎINE, MEXICUL 1 : Cotroceni — 10,30; 15,15; 18; 20,45 (completare Impresii nocturne).O LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop : Expoziția — 20.© TOM JONES : grădina Colentina — 20,30.
0 VIZITA — cinemascop; grădina Vitan — 20,30.

E firesc ca numai gîn- 
dul participării la un 
spectacol în teatrul ce 
poartă numele strălucitu
lui maestru al rîsului — 
C. Tănase — să provoace 
bună dispoziție. în gene
ral spectatorul vine la 
teatrul satiuc-muzical cu 
o stare specială de spirit 
(nu e vorba de vreun ra
bat artistic), sperînd că 
va asculta glume bune, 
muzici melodioase, că va 
aplauda balete pline de 
gratie, strălucitor costu
mate într-un decor bo
gat.

Poate mai mult ca în 
alte țări, revista are la 
noi o tradiție îndelungată 
și valoroasă, pornind de 
la Millo pînă la revistele 
lui Tănase sau cele crea
te de N. Vlădoianu, Ni- 
cușor Constantinescu, 
Puiu Maximilian, Ion Va- 
silescu etc. Acestei tra
diții îi sînt proprii carac
terul deschis, incisiv al 
satirei, demascînd racile 
și năravuri de odinioară, 
alternarea feeriei cu sa
rea unui cuplet-pamflet. 
Mulți actori prețuiți de 
azi și-au făcut ucenicia 
în teatrul în care de pe 
scenă vorbești, dialo
ghezi direct cu publicul, 
spre deosebire de spec
tacolul obișnuit de dramă 
sau de comedie. Ținînd 
seama de toate acestea 
și mai ales de aderența 
publicului — nu trebuie 
uitată puterea de influ
ență a genului, aportul 
său educativ, factori care 
conferă revistei sarcini 
de răspundere.

Multe momente din 
spectacolele prezentate 
de Teatrul „C. Tănase" 
în ultima vreme și-au cîș- 
tigat apreciere, îmbinînd 
într-o formă specifică 
textul și muzica. După 
cum ■ se. știe, teatrul a ob
ținut prestigioase succe
se peste hotare și mai a- 
les la Paris, la celebra 
„Olympia". în activitatea 
teatrului există căutări 
spre depășirea unor a- 
nume clișee și stereoti
pii, spre o formare mai 
complexă a unui actor- 
cîntăreț sau cîntăreț-ac- 
tor, spre profesionaliza
rea tnterpreților (atît de 
necesară datorită și con
dițiilor în care au fost 
recrutați unii interpreți), 
spre formarea lor cultu
rală ; au fost invitați și 
atrași unii scriitori care 
nu „frecventau" genul, 
s-a obținut colaborarea 
unor gazetari care aduc 
o experiență reporteri
cească de observație a- 
supra vieții. Alături de 
actori care și-au cîștigat 
popularitate, s-au impus 
pe această scenă ele
mente tinere (Stela Po
pescu, Mihai Ciucă, Nicu 
Constantin, Al. Lulescu, Al. 
Manolescu).

Dar în activitatea tea
trului se manifestă slă
biciuni care au făcut ca 
spectatorii să nu fie nici 
pe departe mulțumiți de 
calitatea spectacolelor ce 
li se oferă. în mod inex
plicabil, după turneele 
întreprinse în străinătate, 
în loc să pună în valoare 
experiență cîștigată, tea
trul a recăzut în lînce- 
zeală, mulțuinindu-se par
că să plutească într-o 
dulce automulțumire, dar 
coborînd uneori chiar la 
un nivel mediocru.

Vom începe cu specta
colul cel mai recent : Va
rietățile prezentate în 
grădina Boema. Un șir de 
numere incoerent legate 
între ele, un „mixtum- 
compositum" din mai 
multe spectacole, neartis
tic îmbinat. Chiar numele 
prezente pe afiș nu sînt 
întotdeauna în scenă 
(Doina Badea cînd cîntă, 
cînd nu), orchestra își 
face funcția cu plictisea
lă, baletele șchioapătă, 
se simt lipsa de interes, 
improvizația. Plictiseală 
pe scenă și în grădină, 
aspect cenușiu. Nici 
spectatorii din provincie 
nu au fost mulțumiți de 
turneul recent cu „Omul 
zăpezilor", Jucat adesea 
în condiții precare (de 
altfel, în acest spectacol 
s-au făcut atîtea schim
bări de ultim moment în 
distribuție îneît,.. nici re
gizorul nu-1 mai recu
noștea).

Improvizația și alcătui
rea superficială, ad-hoc, 
în arene patinoare, săli 
de sport au lăsat pu
blicului o proastă impre
sie, chiar dacă unul sau 
altul dintre interpret! pu
tea înregistra o reușită 
personală Criteriul exi
genței, plecînd în primul

Din diverse motive, dar 
mai ales pentru a parti
cipa la spectacolele oca
zionale și cu o retribuție 
mai mare organizate de 
O.S.T.A. (și în această 
privință ar trebui să e- 
xiste o reglementare care 
să nu dăuneze teatrului), 
mulți soliști de muzică u- 
șoară (George Bunea, N. 
Nițescu, Doina Badea, Ro
xana Matei, Gigi Marga, 
Luigi Ionescu) au părăsit 
teatrul cu o ușurință cri
ticabilă, în loc de a-1 
sprijini prin prezența lor. 
De asemenea, dintre cola
boratorii ce participă în 
spectacole mulți nu-și în
noiesc repertoriul, repe- 
tînd aceleași melodii (An
da Călugăreanu, Dan 
Spătaru, Aurelian An- 
dreescu). Schimbările de
se de interpreți în spec
tacole, lipsa unor dubluri 
corespunzătoare creează 
lacune serioase. Corpul 
de balet, împrospătat cu 
cadre tinere, se afirmă
cu greutate din pricina 
clișeelor coregrafice stan
dard, a scenariilor bana
le în care poți prevedea 
dinainte pașii balerinilor, 
atitudinile și grupările 
mereu aceleași. Să nu 
mai pomenim că marele 
public așteaptă melodii 
și mai... melodioase de
la compozitori, șlagăre 
de circulație.

După prima 
cu o comedie

încercare 
muzicală

„Profesorul de franceză" 
de Tudor Mușatescu — 
spectacol numai în parte 
reușit — se resimte nece
sitatea de a se aborda
noi asemenea creații ori
ginale sau din literatura 
internațională, care exer
cită atracție asupra pu
blicului și constituie o 
bună școală pentru ac
tori.

Spectacolele din ultimii 
ani arată că unii autori 
— dintre cei care au co
laborat mai frecvent cu 
teatrul — au început ades 
să compună texte șablon, 
dînd semne de oboseală 
și rutină. Din păcate, la 
rîndul lor, mulți dintre 
no.ii autori, ai estradei nu 
au adus uni suflu nou ci 
au copiat cîteodată toc
mai deficiențele semna
late la predecesorii lor. 
Există și tendința multor 
actori de a deveni și pro
prii lor... autori (în ioc de 
a manifesta o exigență 
sporită față de creatorii 
respectivului spectacol) 
apelînd la un arsenal de 
gaguri și poante înve
chite.

Utilizarea unor autori 
cunoscuți, alături de de- 
butanți, colaborarea din
tre revuiști-specializați și 
scriitori care n-au abor
dat pînă acum genul ar 
îmbogăți peisajul estra- 
distic. Observațiile sînt 
valabile și pentru unele 
teatre de eștradă din 
provincie, ale căror tur
nee în Capitală au fost 
precare.

împletirea activității de 
Bpectacol cu o sporită 
activitate creatoare in
ternă, schimburi de expe
riență, folosirea unor re
gizori și scenografi apro- 
piați prin creația lor ge
nului estradistic și mai 
ales bătălia pentru tex
tele de calitate și actua
litate sînt acțiuni ce tre
buie grabnic împlinite.

Specificul genului im
pune ca în fața spectato
rilor să apară personali
tăți artistice distincte (ca 
N Stroe, Mircea Crișan, 
Horia Șerbănescu, Zizi 
Șerban, Puiu Călinescu, 
Horia Căciulescu, Radu 
Zaharescu, Gică Petrescu 
etc). Din păcate, actorii de 
gen sînt încă puțini la 
număr, ceea ce face ca 
în jurul fiecăruia dintre 
ei să se compună cîte un 
spectacol — de unde și o 
senzație de monotonie. O 
mai mare atenție acor
dată acestui sector de 
către Institutul de teatru 
și Conservatoare, ar a- 
duce un suflu nou, revi- 
talizator.

Prin specificul său, tea
trul trebuie să țină pasul 
cu creația muzicală mon
dială, să fie în actuali
tate, să-și primenească 
mereu cadrele artistice. 
Evident, sarcini dificile, 
(cu multe implicații orga
nizatorice care ar trebui 
să stea în atenția organe
lor de resort) dar pe 
care le poate îndepli
ni. El poate oferi pu
blicului nostru spectacole 
moderne : texte de estra
dă (dar care să nu fie 
străine literaturii), soliști 
de calitate (și nu dile- 
tanțt), actori cu haz și 
măestrle. Cerințele este
tice ș; recreative ale re
vistei se pot realiza nu
mai sub imperiul celei 
mai severe exigențe crea
toare.

Alecu POPOVIC?



I

SCÎNTEIA PAGINA 5

VIZITA DELEGAȚIEI 
UVERNAMENTALE ROMÂNE IN TURCIA

(Urmare din pag. I)

a apărut „PROBLEME ECONOMICE" n«'- 7/1966

Comunicat
două țări, care se vor întîlni în timpul cel mai scurt în România și în Turcia, să studieze diferitele posibilități care au fost reținute.Cei doi prim-miniștri și-au exprimat satisfacția că în cursul vizitei au fost semnate un acord re- glementînd relațiile în domeniul științelor și artelor, precum și un acord în domeniul turismului.De asemenea, ei au hotărît să însărcineze pe experții lor să negocieze și să încheie acorduri în domeniile navigației maritime și transportului rutier, precum și o convenție sanitar-veterinară.Cele două părți au subliniat utilitatea contactelor directe între oa

menii de stat români și turci pentru dezvoltarea cunoașterii și încrederii reciproce, pentru întărirea relațiilor prietenești între cele două națiuni vecine, în interesul cauzei păcii și cooperării internaționale.Ele și-au exprimat convingerea că îmbunătățirea relațiilor între toate țările balcanice ar avea o mare importanță pentru pacea în această regiune și în lumea întreagă.S-a constatat că vizita în Turcia a delegației guvernamentale române a adus o contribuție importantă la creșterea înțelegerii reciproce și la dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate între România și Turcia.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România a transmis președintelui Republicii Turcia, Excelența Sa dl. Cevdet Sunay, invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Excelența Sa dl. Chivu Stoica, de a vizita România, la o dată convenabilă.Delegația guvernamentală română ă invitat, de asemenea, o delegație guvernamentală turcă, condusă de către primul ministru, Excelența Sa dl. Suleyman Demirel, să viziteze Republica Socialistă România în cursul anului 1967.Ambele invitații au fost acceptate eu plăcere.

Numărul pe luna iulie 1966 al revistei „Probleme economice" se deschide cu editorialul Hotărîrile Congresului al 
IX-lea al Partidului Comu
nist Român prind viață. în' continuare, revista publică articolele : Planul cincinal — 
sinteză a dezvoltării econo
miei românești în etapa actuală de dr. VASILE RAUS- 
SER, Corelația dintre crește
rea producției industriale și a 
fondurilor fixe de F. IOAN, 
Reducerea prețului de cost al 
producției industriale de GH. ȘICĂ și dr. V. M. POPESCU, 
Irigațiile — mijloc important 
de sporire a producției și de 
ridicare a eficienței economice de GHEORGHE NECULA, 
Idei înaintate cu privire la 
intervenția statului în econo

mie de ILIE RĂDULESCU, 
Mihail Kogălniceanu despre 
dezvoltarea economică a României de dr. I. VEVERCA, 
Istoria revoluției industriale 
și problemele subdezvoltării de A. POPPER, Aspecte ale 
structurii comerțului interna
tional capitalist de S. RUGEA.Revista mai publică materialele : îmbunătățirea forme
lor de mobilizare a acumulă
rilor bănești la bugetul de stat de dr. GH. D. BISTRICEANU — la rubrica „Sphimb de păreri" ; Din publicistica econo
mică a Iui Paul Vasici de G. PLOEȘTEANU (Timișoara), 
Lichiditatea internațională și 
țările în curs de dezvoltare de C. GAVRILESCU — la rubrica „însemnări" etc.
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(Urmare din pag. I)împărtășește pe deplin aprecierea că vizita făcută în Turcia a fost fructuoasă și foarte utilă pentru relațiile româno-turce, că ea deschide o etapă nouă, de perspective promițătoare, a acestor relații.Convorbirile pe care le-am avut cu președintele Republicii Turcia, Excelența Sa domnul Cevdet Sunay, cu primul ministru, precum și convorbirile membrilor delegației noastre cu alte personalități oficiale turce — a spus vorbitorul — constituie, după părerea noastră, o contribuție de seamă la găsirea căilor pentru traducerea în viață a dorinței și hotărîrii guvernelor noastre de a dezvolta relațiile de colaborare pe baza respectării principiilor suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc, dreptului tuturor popoarelor de a-și decide liber soarta.Noi salutăm acordurile semnate astăzi, care reglementează relați

ile dintre țările noastre în domenii importante pentru apropierea, și cunoașterea reciprocă, cum sînt științele, artele și turismul. Totodată, convorbirile avute au evidențiat interesul reciproc pentru încheierea, într-un viitor apropiat, a unor acorduri și convenții care vor crea posibilități noi de lărgire a schimburilor noastre economice și comerciale. Sîntem încredințați că în acest fel dorința care animă națiunile română și turcă, de a vedea dezvoltîndu-se prietenia și colaborarea dintre ele, își va găsi expresia într-o arie tot mai bogată de acțiuni concrete, stabilite împreună, pe o bază reciproc avantajoasă.Este un bun prilej pentru noi, a spus premierul român, de a sublinia actualitatea cuvintelor pronunțate de Nicolae Titulescu cu 33 ani în urmă în timpul vizitei sale în Turcia : „Națiunea turcă — spunea el — are, printre multe altele, trei calități neprețuite: un puternic sentiment național, o loialitate profundă, o generozitate înnăscută. Cred, adăuga Titulescu, că veți regăsi cu ușurință aceste

caracteristici și la poporul român. Or, dacă sentimentul național este acela care asigură existența popoarelor, generozitatea este aceea care face posibilă înțelegerea prin comprehensiunea punctului de vedere al altuia, iar loialitatea este aceea care dă înțelegerii toată valoarea sa prin certitudinea pe care o ai că ea va fi scrupulos respectată".Noi cinstim și apreciem astăzi aceste idei, bucurîndu-ne sincer că schimburile de vederi avute au confirmat hotărîrea comună a guvernelor noastre de a dezvolta relațiile de bună vecinătate și de prietenie, a căror semnificație și importanță depășesc cadrul bilateral, aducînd o contribuție valoroasă la cauza păcii și colaborării internaționale în regiunea balcanilor și pe plan mai larg european și mondial.In încheiere, președintele Consiliului de Miniștri a toastat pentru întărirea prieteniei româno- turce, pentru prosperitatea poporului turc, în sănătatea președintelui Cevdet Sunay, a prim- ministrului Suleyman Demirel.

(Urmare din pag. I)

few, dietă spirituala r

în penultima zi a campionatelor 
republicane de nafație ce se desfă
șoară la bazinul Dinamo din Capitală, 
dinamovista Cristina Balaban a stabi
lit un nou record al țării în proba 
de 400 m liber cu timpul de 
4'59"6/10.

Alte rezultate : 400 m mixt femi
nin — Ingrid Ungur 6'02"2/10; 400 
m liber masculin — Dionisie Naghi 
4'40”8/10; 400 m mixt masculin — 
V. Moraru 5'14"5/10 ; ștafeta 4 X 100 
m mixt feminin — Clubul Sportiv 
Școlar București 5'17"4/10 ; ștafeta 
400 X 200 m mixt bărbați — Steaua 
București 8'57"4/10.

Astăzi (dimineața, de la ora 9 și 
după-amiază, de la ora 17) sînt pro
gramate ultimele probe.

CUPA BUCUREȘTIULU!"
LA CICLISM

Cursa ciclistă internațională „Cupa 
orașului București* a continuat ieri 
cu etapa a ll-a Brașov-Sighișoara și 
retur (148 km). Acțiunea decisivă s-a 
produs la km 88, unde s-au desprins 
din pluton Ardeleanu, Zanoni și 
olandezul Nieuwkamp. La km 122 a- 
cestora li s-au alăturat alți patru 
cicliști. Sprintul final l-a cîștigat Jans 
l-tarinfs (Olanda). Pe locurile urmă
toare s-au clasat olandezul Nieuw
kamp, I. Ardeleanu, C. Dumitrescu, 
G. Moiceanu, L. Zanoni, toți cu 
timpul învingătorului 3h47'38”. As
tăzi are loc etapa a treia, pe un 
circuit muntos.

Pentru telespectatorii 
mânia care au îndoieli, 
avut și noi, asupra 
tații golului al treilea 
glezilor, trebuie spus 
mul făcut de televiziunea brita
nică arată clar că arbitrul Dienst 
a văzut bine. Șutul lui Hurst a 
avut viteza unui bolid; mingea a 
ricoșat din cauza forței cu care 
a fost trimisă în poartă pînă în 
teren, de unde fundașii vest-ger
mani au aruncat-o peste bară. 
După o scurtă ezitare, elvețianul 
s-a consultat cu tușierul Bahra- 
mov (U.R.S.S.), care a arătat ferm 
centrul terenului. Desigur că o 
fază ca aceasta, într-un moment 
decisiv, ar fi putut pune în dis
cuție victoria gazdelor, dar dacă 
ar fi să facem o apreciere gene
rală în lupta dură, plină de uzu
ră, dusă de cele două echipe, 
„unsprezecele" lui Ramsey s-a do
vedit a fi un război de 
batabil.

Bobby Charlton, care, 
va căpăta titlul de Sir 
ceasta victorie, n-a 
în formă din meciul 
Portugaliei. Oboseala și-a arătat 
unele accente în comportarea 
lui de pe teren; asta nu înseamnă 
însă că marele jucător nu și-a 
făcut cu prisosință datoria. De alt
fel el a cîștigat duelul direct cu 
Beckenbauer. Cred că un mare 
merit în victoria de astăzi îl are și Moore, căpitanul echipei. El a 
fost inepuizabil și are mari merite 
în înscrierea primului punct al 
britanicilor, adică într-un mo
ment dificil. Nu putem să tre
cem de asemenea peste meritele 
lui Hurst, autorul a trei goluri, 
dintre care ultimul înscris într-o 
manieră senzațională. De la en
glezi îmi face plăcere să mai scot 
în evidență contribuția excelen- 
ților Peters și Ball. Echipa vest- 
germană a jucat foarte bine, mai

din Ro- 
cum am 
valabili- 

al en- 
că fil-

țesut im-

probabil, 
după a- 

mai fost 
eliminării

ales către sfîrșitul celei de-a doua 
reprize. Ea a avut în Held un ju
cător de o mare tenacitate, care a 
pus tot timpul în pericol poarta 
lui Banks. Uwe Seeler, după un 
început foarte inimos, a isprăvit 
energia și a căzut într-un anoni
mat total. Schnellinger și Overath 
au fost, după Held, cei mai buni 
jucători: vest-germani.

In concluzie, credem că acest 
meci a furnizat un învingător care 
și-a cucerit trofeul pus în joc cil 
multă ambiție. Formația lui Ram
sey — care, totuși, doar în meciul 
cu Portugalia a făcut dovada ma
turității sale de necontestat — 
practică un fotbal tradițional, a- 
daptat la condițiile ultime de joc, 
fără inovații tactice, susținut de 
marea personalitate a lui Bobby 
Charlton, realizatorul și coordona
torul deopotrivă, adică tipul de 
jucător cel mai rar.

Destinul acestei întreceri foarte 
dîrze a dat pe cîștigătorul de as
tăzi — selecționata Angliei. Să-l 
felicităm și să ne dorim ca viito
rul să fie al fotbalului frumos, 
chiar dacă el se va desfășura de 
azi înainte în condițiile din ce în 
ce mai grele oferite de strategia 
apărării cu orice chip. Pare para
doxal, dar aici în 196G a triumfat 
ofensiva. Ca să cîștige, Anglia a 
atacat, nu s-a apărat. Cînd a uitat 
acest lucru, s-a găsit în situația de 
a fi cit pe aci să piardă. Echipeie 
„betonului" (Italia, Franța) au ie
șit de pe scenă rapid și fără dubii. 
Se dovedește încă o dată că la ora 
de față în fotbal nu se mai poate 
face mare lucru fără înaintași cu 
personalitate, în stare să se su
pună jocului colectiv.

Trebuie să tncTiei transmisia 
mea de la Londra și pentru că, de 
afară, strigătele mulțimii din fața 
hotelului „Royal Garden", care 
scandează numele lui Ramsey, mă 
cheamă să asist la primirea trium
fală ce se pregătește învingători
lor...

(Urmare din pag, I)

nui gen, asupra unei epoci din is
toria artei. Să știm, de pildă, că în 
decorul Coziei, al Voronețului, al 
Argeșului, al Vălenilor de Munte 
am putea să asistăm la un festi
val al dramaturgiei istoriei ro
mânești. Să știm că acolo, timp 
de o săptămînă, Cei mai in
ventivi regizori și cei mai talen- 
tați actori ai țării ne vor prezenta 
floarea teatrului nostru istoric, că 
omul aflat aici la odihnă sau ve
nit special poate să cunoască 
punctele esențiale ale dezvoltării 
unui anume gen. Să ne gîndim ce 
ar însemna „la marginea mării" 
un festival al teatrului antic sau 
— cum s-a mai propus în coloa
nele ziarului nostru — un festival 
de poezie Eminescu. Dar cîte și 
cîte propuneri nu s-ar putea ivi 
care cu puțină cheltuială și cu 
mult folos intelectual (și material, 
cred) ar putea fi puse în practică.

Stagiunea estivală poate fi orga
nizată pe criteriul lestivatelor, dar 
nu numai în Capitală, ci și în țară. 
Astfel, cetățeanului X din Buzău, 
care vine să-și petreacă două
sprezece zile la Eforie Nord, i s-ar 
putea da posibilitatea să se întîl- 
nească cu cei mai valoroși artiști de 
comedie sau de dramă din România, 
cu soliști de muzică grea etc. Festi
valul trebuie să devină nu numai 
o simplă manifestare spectaculoa
să, cl un factor de cultură, un 
mijloc de a iace ca toți oamenii 
să beneficieze în răstimpul odih
nei lor de cele mai valoroase 
creații ale artei. Cu o condiție : 
să nu iie improvizate. Să se mon
teze (și se poate cu minime chel
tuieli) spectacole speciale pentru 
un anume decor și cadru, într-o 
viziune regizorală specifică, adec
vată. Și aceasta din mai multe 
puncte de vedere : festivalul (chiar 
cînd nu are caracter competițio- 
nal) dă posibilitatea confruntării 
între diferite forțe artistice. El o- 
bligă regizorul, actorul, interpretul 
să caute, să se depășească, să 
afle formule noi, inedite. Apoi in
terpretul are satisfacția cuceririi u- 
nui public nou și infinit mai nume
ros decît cel al obișnuitei săli de 
teatru. Să nu mai vorbim de faptul 
că acum cele trei festivaluri (de 
film românesc, animație și muzică

ușoară) sînt concentrate numai în
tr-un singur loc și că totuși nu a- 
coperă cerințele.

Organizînd astfel stagiunea de 
vară s-ar stimula spiritul creator 
al instituțiilor culturale, al oameni
lor noștri de artă, s-ar naște idei 
îndrăznețe, s-ar crea posibilități și 
mai largi de a cuceri alte contin
gente de spectatori spre teatru și 
muzică. Și o ultimă întrebare : cre
de oare O.S.T.A. că formații și so
liști de muzică neașoară din străi
nătate, care au obișnuința concerte
lor și recitatelor în aer liber, ne-ar 
ocoli în timpul verii sau că n-ar 
avea succes la noi? Atunci de ce 
în fiecare vară nu ni se oferă si 
alt gen de muzică decît cea u- 
șoară ? Pentru că lipsa de public 
cred că nu se poate invoca atunci 
cînd n-a trecut pe la noi nici o 
valoare a muzicii contemporane 
care să „facă" sala goală ?

Sînt cîteva sugestii ale unui vi
legiaturist care timp de paispre
zece zile a avut obsesia celor 
două orfeline (teatru și film), a 
unor spectacole de revistă, care 
citind zilnic afișele așteptînd și 
altceva și-a dat seama cît de mo
notonă și neatractivă e stagiunea 
estivală.

CUM E VREMEATimpul probabil pentru zilele de 1, 2 șl 3 august a.c. în țară : Vreme în curs de încălzire. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vor cădea averse izolate rle ploaie, însoțite de descărcări e- lectrice în jumătatea de nord a tării. Vint slab, pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi între 12—22 grade, iar maximele între 23—33 grade, local mai ridicate, în București și pe litoral : Vremea va fi în general frumoasă și în încălzire. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Vint slab. Temperatura în creștere.
RECTIFICARELibretele de economii din lista de cîștiguri în autoturisme, publicată în ziarul nostru din 30 iulie 1966, de la nr. curent 52 la nr. curent 76 inclusiv, cîștigă cîte un autoturism „Fiat-850".

Primul atac îl lansează englezii care, cu Peters și Bobby Charlton, pătrund spre poarta lui Tilkowski. Pericolul este îndepărtat de Schnel- llnger. In minutul doi o combinație Haller-Enimerich-Held pune în dificultate apărarea gazdelor, țoacă prudent, min. 12, tanicllor, fundașul pe fază, favoarea Jocul se _______ .în minutul 17, englezii beneficiază de o lovitură liberă. Execută Bobby Charlton, înalt în careu, Hurst țîșnește de pe dreapta și înscrie cu capul, în timp ce Tilkowski privește neputincios: 1—1.La începutul reprizei secunde, pe terenul tot mai lunecos, din cauza puternicelor averse de ploaie, englezii se acomodează mai bine și domină. în minutul 56 Hurst trage pe lîngă bară, după o cursă Irezistibilă pe extrema dreaptă. Din echipa germană se remarcă mijlocașul Beckenbauer, dar baloanele servite de el nu slnt fructificate de atacanți. Meciul, puțin confuz, este foarte însuflețit și rezultatul Imprevizibil, în minutul 65 Banks, cu vîrful

. " • SeIată însă că, în în plină dominare a bri- la o centrare a lui Held, Wilson luftează și Haller, deschide scorul : 1—0 în echipei R. F. Germane, întețește, devine mai dur.

degetelor, deviază în ultimă instanță mingea expediată de Haller. Englezii Încearcă pătrunderi In forță. Eforturile lor sînt concretizate în minutul 77. La un corner, Ball trage pe deasupra apărătorilor germani și mingea ajunge la Schultz, care respinge pe dreapta. Acolo se află însă Peters, care,

FINAL
lasă Til-cu un șut necruțător, nu mal l nici o speranță portarului kowski : 2—1 pentru Anglia.Fotbaliștii vest-germani dezorientați. Anglia se părea are în mîinile sale Cupa, în ultimele secunde spectatorii asistă încremeniți la o adevărată „lovitură de teatru". Arbitrul acordă echipei R. F. Germane o lovitură liberă de la apro-

par că Dar

ximatlv 30 de metri. în careul e- chlpei engleze se produce o învălmășeală de nedoscris și fundaș șui Weber reușește să I mingea în plasă. Arbitrul sfîrșitul timpului reglementar joc. Cele două echipe rămîn pe teren pentru a juca încă două reprize (a 15 minute fiecare).Chiar în primele minute ale prelungirilor, Ball depășește apărarea germană, obllgîndu-1 pe Tilkowski să acorde corner, iar Bobby Charlton șutează în bară. Englezii se instalează în careul advers, în minutul 101, din nou Ball demarează pe aripa stingă, centrează la Hurst, care șutează în forță de la 12 metri. Mingea se izbește sub bara transversală, cade la pămînt, înainte de a fi degajată de un fundaș german. Arbitrul de centru Dienst se consultă cu arbitrul de tușă șl acordă gol. Anglia conduce cuFormația retrage în controleze înainte de Hurst interceptează o deschidere in diagonală, pătrunde tn careu șl, printr-un șut imparabii, pecetluiește scorul întîlniril : 4—2 pentru Anglia.

introducă fluieră de

3—2.britanică nu se mai apărare, contlnulnd să jocul. Cu 15 secunde sfîrșitul prelungirilor,

Periodic, poate chiar cu o prea 
scrupuloasă regularitate, Congo se 
impune pe afișul politic african. Răs
coala mercenarilor cantonați la Ki
sangani (fost Stanleyville) reizbucnită 
ieri și în alte orașe ca și noul 
complot urmărind înlăturarea ac
tualei echipe de la Kinshasa 
sînt doar două verigi în lungul lanț 
al convulsiunilor congoleze, și cu si
guranță nu ultimele. Cadența eveni
mentelor dramatice care au marcat 
viața social-politică a țării a început 
atunci cînd forțele imperialiste s-au 
năpustit asupra țării Iui Patrice Lu
mumba care deabia făcea primele în
cercări de a se înălța pe aripile visu
lui spre independență.

Cauza generală a tuturor acestor 
evenimente a fost și rămîne, după 
cum bine este știut, politica cercu
rilor imperialiste care se opun elibe
rării naționale și sociale a popoarelor, 
amestecul lor în treburile interne ale 
Congoului. Fabuloasele bogății, gene
ratoare de uriașe profituri, ca și pozi
ția geografică a acestei țări, aflată în 
inima continentului african, au făcut 
ca aici să se încrucișeze .interesele 
multor cercuri imperialiste, începînd 
cu cete din Belgia și ferminînd cu 
cele din S.U.A. Lupta acestora pentru 
Congo, victoriile vremelnice și eșecu
rile unuia sau altuia din grupurile 
monopoliste s-au reflectat fidel pe 
scena congoleză, guvernele de la 
Kinshasa căpătînd ba o coloratu
ră probelgiană, ba una proamericană. 
Indiferent însă de desele schimbări 
de politicieni care s-au perindat la 
cîrma țării, ceea ce a caracterizat toa
te guvernele de la Kinshasa, după 
Lumumba, a fost faptul că ele erau 
exponente ale intereselor monopolu
rilor străine. Tocmai în această situa
ție rezidă permanenta criză politică 
și agravarea continuă a celei econo
mice,

O încercare de trecere în revistă 
a situației actuale din Congo esfe 
asemănătoare cu navigația într-o ca
taractă. Cînd nu te aștepți, atunci te 
poți izbi de o sfîncă ascunsă de ape. 
Actualul guvern congolez acționea
ză pe mai multe planuri deodată. 
Uneie măsuri par să excludă pe al
tele, deși sînt adoptate de aceiași 
oameni.

Unul din învățămintele pe care le-a 
tras din trecut generalul Mobutu, ac
tualul președinte al țării, care a se
condat îndeaproape toate guvernele 
precedente, este fără îndoială acela 
că, pășind cu fidelitate pe urma ve
chilor guverne, el nu se va putea 
menține mult timp la putere. Există 
în ultimul timp indicii că echipa ac

tuală de la Kinshasa încearcă o de
tașare de unele din practicile guver
nelor anterioare.

Cîteva măsuri, cum ar fi „congoli- 
zarea" numelor orașelor ce purtau 
denumiri străine, reorganizarea ad
ministrativă, încercările de a controla 
activitatea monopolurilor belgiene, 
constituie obiectul unor largi comen
tarii în presa internațională, tocmai 
pentru că prezintă aspectul ineditu
lui într-un Congo în care se acționa 
numai la ordinul și din interesul capi
talului străin. Tn mod deosebit reține 
atenția ultima dintre problemele ci
tate mai sus — raporturile autorități
lor cu monopolurile străine. Guvernul
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La invitația organiza
ției elvețiene „Comitelui 
pentru informare asupra 
războiului din Vietnam", 
călugărul budist Thich 
Nhat Hanh, directorul 
Institutului pentru studi: 
sociale al Universității 
Van-Hanh din Saigon, a 
ținui la Ziirich o prele
gere despre situația din 
Vietnamul de sud. Re
producem din săptămî- 
nalul elvețian „VOR- 
WARTS” o informare 
despre această prele
gere.

„«Am venit aici — a 
declarat Thich Nhat 
Hanh — pentru a expri
ma dragostea de pace a 
poporului vietnamez. De 
20 de ani, poporul meu 
nu cunoaște decît răz
boiul.

Un război de guerilă 
este numai atunci posi
bil dacă te poți baza pe 
sprijinul țăranilor. Iar 
Vietcongul (astfel denu
mește presa occidentală 
pe luptătorii din forțele 
patriotice) se bucură as
tăzi de sprijinul unei 
mari părți a țărănimii, 
Vietcongul este animat 
de puternice sentimente 
patriotice. Oamenii Viet- 
congului luptă mult mai 
bine decît trupele gu
vernamentale. Din rîn- 
durile acestora din ur
mă dezertările se ridică 
în permanență la peste 
40 la sută din efective.

Regimul lui Ky, care-și 
bazează puterea pe for
ță și bani, nu se bucură 
de nici un fel de încre
dere în rîndurile po
porului. Foarte mulți oa
meni care nu sînt comu
niști frec de pariea Viet- 
congului penlru că a- 
ceasta constituie unica 
alternativă de a lupta 
oentru independența na
țională.

Prezența copleșitoare 
a trupelor americane 
esfe de așa natură în- 
cît oamenii au convin
gerea că n-au văzui 
nici o daiă aiîția militari 
străini în țara noastră. 
Americanii demonstrea
ză că nu au nici o înțe
legere pentru (ară și 
popor și dispunînd de 
mulți bani ei corup ab
solut toiul — începînd 
cu politicieni și termi- 
nînd cu femeile. Regi
mul lui Ky nu este spri
jinit de popor, ci de a- 
mericani : totul se hotă
răște la Washington, 
chiar și bugetul sud-viet- 
namez».

La întrebarea unui zia
rist dacă S.U.A. nu lupfă 
în Vietnam și pentru li
bertatea Occidentului, 
Thich Nhat Hanh a răs
puns : «Acest lucru .îl a- 
firmă americanii. Dar fe
lul în care duc războiul 
în Vietnam dezminte a- 
ceasfă afirmație. S.U.A. 
trebuie/ să-și schimbe

politica. Poporul ameri
can are vechi tradiții de 
libertate și democrație. 
Aceste tradiții nu sînt 
însă demonstrate în 
Vietnam. Principala vic
timă a felului american 
de a duce războiul este 
populația civilă nevino
vată. S.U.A, extermină 
mulți civili nevinovați. 
Dacă, de pildă, în Elve
ția parvine o știre că au 
fost omorîți 10 viet- 
congi, nu trebuie să i se 
dea crezare. Pentru că 
este probabil că au fost 
omorîți 490 de țărani 
nevinovați. Este o ati
tudine naivă să crezi că 
bombardamentele pot 
fringe rezistența».

Este un merit al „Co
mitetului pentru infor
mare asupra războiului 
din Vietnam” că a folo
sit acest prilej penlru a 
prezenta pe acest budist 
sud-vletnamez presei. Ei 
a dezmințit într-un mod 
hotărît basmul că S.U.A. 
apără în Vietnamul de 
sud libertatea și demo
crația. El a demonstrat în 
mod clar că guvernul 
Ky nu este decît o ma
rionetă a americanilor, 
că el nu se bucură de 
nici un sprijin din par
tea poporului, că ameri
canii se bazează și de 
data aceasta pe un re
gim corupt pînă în mă
duva oaselor".

on
„Am văzut cu_ ochii mei fața 

«vasipungo-ului» columbian — 
rob care nu se deosebește cu ni
mic de robii asemănători din E- 
cuadorul vecin"... scrie ziarul co
lumbian „VOZ PROLETARIAN

Puțini columbieni știu că în țara 
lor există «vasipungo». Dar «vasi- 
pungo» există într-adevăr. El poate 
fi înfîlnif în Anzi, la periferiile ora
șului Paste (Departamentul Narinio), 
pe domeniile stăpînite de cinci fa
milii aristocratice. Acest chintef își 
sporește anual capitalurile, plătind 
robilor abia cîte 30 peso pe lună. 
Robul columbian vagabondează pe 
cărările neumblate ale Guaiaiarei, 
Guaciucalei, Confaderou-ului, pe ver- 
sanții vulcanului Galeras, unde fie
care petec de pămînt esfe acaparat 
de latifundiari, care pentru orice gre
șeală își bat cu nuiele slugile le
gate.

Cîștigul robului vasipungo în Na
rinio nu depășește 80 de peso pe 
lună (aproximativ 6 dolari). Moșierul 
Alberto Noguera își plătește slugile 
cu 30 de peso lunar, iar pe munci
torii care lucrează la cîmp cu 80

peso, dar în cea mai mare parte pla
ta se face în natură.

în Narinio există două tipuri de 
robi „vasipungo*. Primul deține în 
mod simbolic un hectar de pă
mînt cu un bordei de lut la mij
loc. Dar ceea ce cultivă țăranul nu-i 
ajunge nici pentru familia sa. Mica 
sa parcelă nu-i aduce nici un fel 
de cîșfig. lată de ce robul, care este 
ținut în ignoranță și care nu are nici 
o dată curajul de a-l contrazice pe 
sfăpîn, esfe nevoit să se angajeze la 
lucru pe domeniile vecine unde esfe 
crunt exploatat. F.I locuiește într-un 
bordei cu pămînt pe jos, fără apă și 
lumină, în timp ce stăpînii săi își 
petrec sărbătorile la Miami, iar con
cediile în Europa.

Al doilea tip de rob din sudul 
Columbiei esfe muncitorul de la oraș. 
Cîștigul său nu este reglementat 
prin lege ; el este de asemenea plă
tit cu 30 de peso pe lună, ceea ce 
reprezintă lot atîf cît plătesc doam
nele din înalta societate a orașului 
Pasto slujnicelor lor pe care le mal
tratează periodic prin bătăi, uneori 
mortale.

mericanilor care se arată gata să ia 
locul belgienilor. Ba, mai mult, co
tidianul afirmă ; „Trebuie să se știe 
că serviciile secrete americane, cele
bra C.I.A. (Central Inteligence A- 
gency) au promis generalului Mobufu 
că Statele Unite ar înlocui cu bucu
rie militarii belgieni prin americani 
dacă belgienii ar pleca”. Tocmai de 
aceea, un bun cunoscător al proble
melor congoleze, analizînd situația 
din această (ară, scria : oamenii poli
tici nu sînt niște cîntăreți pe scenă, 
de talentul cărora te poți convinge 
la un singur concert. Pentru aceasta 
este nevoie de timp.

ANUL 7

AL CONVULSIUNILOR
CONGOLEZE

congolez a adoptat mai multe hotă- 
rîri care vin în contradicție cu pre
tențiile acestora. Au fost desființate 
două companii miniere care erau con
duse de Belgia. Parlamentul a adop
tat o lege potrivii căreia guvernul 
congolez trebuie să capete dreptul 
de a dispune el însuși de bogățiile 
miniere ale țării acaparate de mono
polurile străine, mai ales belgiene, 
cu mult înainte de cucerirea indepen
denței țării.

Analiza măsurilor luate de militari, 
a cauzelor care le-au determinat, nu 
este deloc ușoară. Complexitatea pro
blemelor, greutatea de a te descurca 
în labirintul congolez au tăcut ca 
concluziile trase de diverși comen
tatori să difere foarte mult. Revista 
tunisiană „Jeune Afrique’ a ajuns să 
proclame „o rebeliune a Congoului 
față de Occident" — bineînțeles o 
concluzie precipitată, chiar hazardată. 
Cotidianul belgian „La libre Belgi
que" scria marți fără nici un ocol că 
măsurile echipei de la Kinshasa au 
fost adoptate la sfatul insistent al a-

Fără îndoială, unele din măsurile 
luate de autoritățile congoleze nu sînt 
exclusiv în favoarea monopolurilor a- 
mericane. Dar, în comparație cu ma
rile probleme aflate în fața țării — a- 
sigurarea unei stabilități politice prin- 
fr-o reconciliere națională care să ex
prime interesele poporului, înlăturarea 
presiunii și amestecului cercurilor mo
nopoliste, rezolvarea crizei economi
ce, devenită presantă — aceste ac
țiuni par doar jumătăți de măsură. 
După aprecierile specialiștilor, Belgia 
are investiții în economia con
goleză de aproximativ 175 mi
liarde de franci. Răscumpărarea a- 
cesfei sume astronomice s-ar putea 
întinde pe o perioadă de 200 de ani, 
ceea ce înseamnă că statul congolez 
ar f; în toată această perioadă tribu
tar. Deocamdată, președintele Mobutu 
a declarat că nu întrevede posibilitatea 
naționalizărilor — singura măsură de 
natură să soluționeze problema. Con
fiscarea unor bunuri belgiene aparți- 
nînd societății „Sabena" nu pare în 
acest context decît ca o picătură în

tr-un ocean. Dar, și aceste măsuri li
mitate au iritat monopolurile belgiene. 
Cel mai elocvent exemplu este răs
coala mercenarilor de la Kisangani, 
care — așa cum se arată într-o de
clarație a guvernului congolez — au 
acționat la ordinul frustului „Union 
Miniere*. De aceleași cercuri au fost 
inspirați și complofișfii descoperiți 
chiar în timp ce șeful guvernului, ge
neralul Mulamba, se găsea la Kisan
gani penlru a calma spiritele rebeli
lor. Cei doi conducători ai complo
tului au fost colaboratori apropiaji ai 
lui Chombe, omul de casă al trustu
lui „Union /Ainiere”.

Ca urmare a comploturilor imperia
liste urzite în permanență în Congo, 
viața politică a țării se caracterizează 
prinfr-o continuă instabilitate. Fapte
le dovedesc că încă nu s-au isprăvit 
încercările de răsturnare a echipei 
de militari, confruntările sîngeroase.

Parcă fidel zicalei „una caldă, una 
rece", un tribunal militar congolez a 
hotărît, la cîteva zile după spînzu- 
rarea complotiștilor la Kinshasa, îm
pușcarea a tre' ofițeri care au luptai 
în rțndul insurgenților pentru dobîn- 
direa unei reale independențe a țării.

In domeniul relațiilor externe se 
semnalează unele măsuri luate de ac
tualul regim privind apropierea de 
statele africane independente vecine 
— Zambia și Tanzania. Cu Zambia a 
fost semnat un acord potrivii căruia 
această țară poate transporta pe căile 
ferate congoleze cuprul pentru 
export. Semnificația politică a faptu
lui este destul de mare. Zambia nu 
va ma depinde de căile ferate rho- 
desiene, putînd astfel să se opună pre
siunilor guvernulu1 Smith. Totodată, 
unele ziare franceze semnalează un 
fenomen interesant — o încercare de 
apropiere de Franța. Cum se vor îm
păca S.U.A. cu o astfel de situație, 
într-un moment cînd monopolurile a- 
mericane caută să cucerească poziții 
dominante în Congo ?

Guvernul congolez își continuă navi
gația deocamdată în cataracta creată de 
complexitatea situației interne și exter
ne a țării. El trebuie să facă față uno- 
duble presiuni : creșterea continuă a 
curentului național, stimulat uneor 
chiar de guvern în încercarea lui de 
a-și crea o platformă internă — singu
ra de fapt care-l poate în cele dir 
urmă susține ; și, totodată, creșterea 
presiunii monopolurilor, care nu vc 
să scape din mînă bogățiile congo
leze. Cît și cum va reuși să reziste ac
tualul regim în asemenea situație ? — 
iată întrebarea pe care și-o pun uni 
observatori.

Augustin BUMBAC
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în schimbul 
sprijinului 
financiar
Turneul lui Harold Wilson peste 

Atlantic a lost de astă dată neo
bișnuit de scurt. Premierul britanic 
a rămas numai o zi la Washing
ton, s-a oprit în treacăt la Ottawa, 
în Canada, și s-a reîntors sîmbă
tă la prînz la Londra, la timp 
pentru a putea asista la îinala cu
pei mondiale de pe „Wembley". în
trevederile sale cu președintele 
Johnson au durat în total numai 
patru ore și s-au încheiat fără a 
se da publicității vreun comunicat 
final. Din cele cîteva toasturi ros
tite la un prînz, precum și din con
ferința de presă a lui Harold Wil
son s-au desprins cîteva teme care 
par a fi constituit și principalele 
puncte din agenda întîlnirii: difi
cultățile economice ale Marii Bri
tanii și în special noile măsuri de 
austeritate recent adoptate, anga
jamentele militare britanice în stră
inătate, precum și războiul din 
Vietnam. Interlocutorii americani 
au fost puși de asemenea la cu
rent cu discuțiile pe care premie
rul Wilson le-a avut de curînd la 
Moscova.

în presa londoneză, vizita este 
în general apreciată a fi avut mai 
mult un caracter „administrativ" 
sau „informativ", în cursul ei sub- 
liniindu-se cu o calculată precă
dere strînsa corelație dintre dolar

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA

și lira sterlină. Așa sînt explicate 
în mare parte elogiile generoase 
aduse de președintele Johnson gu
vernului laburist. Șeful Administra
ției americane a mers pînă la a-1 
așeza pe premierul Harold Wilson 
în galeria oamenilor politici de 
talia lui Churchill. O asemenea 
declarație oficială, cu rezonanță | 
pe plan internațional, nu era în- ! 
tîmplătoare. „Declarația lui John- f 
son despre Wilson și Marea 
Britanie — scrie „Daily Telegraph" 
— nu a fost o subită izbucnire de | 
sentimente. Ea a fost o cuvîntare 
pregătită cu grijă, avînd intenția i 
evidentă de a ridica încrederea in- f 
ternațională în lira sterlină...".

încercînd să analizeze mai în- I 
deaproape rezultatele nedezvălui- | 
te ale întrevederii, mulți observa- j 
tori apreciază că, de fapt, în schim
bul unui sprijin moral cu acustică 
politică și economică, oaspetele 
britanic a consimțit să rămînă pe 
aceleași poziții, adică să mențină 
nealterate eforturile militare ale 
Marii Britanii, atît în Europa cît și 
la est de Suez. Exemplificînd do
meniile în care se crede că a pre
valat, ca de obicei, punctul de 
vedere american, ziarul „Guar
dian" scrie : „Americanii nu 
doresc să aducă mai mulți oa
meni în Germania și nici să-și 
întărească forțele lor în Orien
tul Mijlociu; mai puțin ca orice do- e 
iese ei să se găsească singuri în E 
Asia" Ceea ce lasă să se înțelea- ! 
gă că în regiunile respective Ma- i 
rea Britanie va continua să secon- | 
deze politica Statelor Unite, că bu- i 
getul militar britanic nu are șansa | 
de a fi despovărat de marile chel- I 
tuieli de dincoace și de dincolo de | 
Suez. Pentru majoritatea observa- | 
torilor din presă pare a nu mai | 
exista îndoială că S.U.A. pot conta f 
pe întregul sprijin al Marii Britanii F 
față de politica lor, în care se in- | 
elude în mod clar agresiunea ame- { 
ilcană în Vietnam.

întors acasă cu „votul de încre- t 
dere' al Casei Albe în buzunar, S 
după cum se exprimă presa bri- | 
tanică, Harold Wilson are de făcut 
față unor noi frămîntări economice 
și politice. După toate probabilită
țile, vor avea loc noi acțiuni ale 
aripii de stînga laburiste, care, în 
ultimul timp, își intensifică insis
tențele în direcția reducerii cheltu
ielilor militare, ca unul din prin
cipalele mijloace de ușurare a ac
tualelor dificultăți economice și fi
nanciare ale țării.

L. RODESCU

ATACURI
ALE FORJELOR PATRIOTICE

SAIGON 30 (Agerpres). — în provincia Gia Dinh au loc de cîteva zile lupte violente între detașamentele patrioților sud-viet- namezi și unități ale armatelor a- mericano-saigoneze. S-au semnalat pierderi de ambele părți. Potrivit unor date preliminare, în timpul luptelor, patrioții sud-viet- namezi au decimat două companii ale diviziei a 25-a de infanterie marină americană, au doborît un elicopter și au capturat însemnate cantități de armament s’ muniție. Din Saigon, agențiile de presă relatează că vineri, în diferite provincii, patrioții au lansat atacuri prin surprindere asupra armatei saigoneze și unități-

lor americane din apropierea orașului Phan Thiet și în regiunea platourilor înalte, la sud-est de Pleiku, după care s-au repliat.Agenția de presă „Eliberarea" anunță că, în ultimele luni, în provinciile Quang Tri și Thua Thien patrioții au eliberat 100 de localități cu o populație de aproximativ 100 000 de locuitori. între 20 și 26 iulie, detașamentele Frontului Național de Eliberare, sprijinite de populație, au scos din luptă, în provinciile Quang Tri și Cam Lo, circa 700 de soldați americani și saigonezi, au distrus sau avariat 20 de avioane și elicoptere și au capturat armament de diferite tipuri.
Acțiuni piraterești ale aviației 
americane împotriva R. D, VietnamHANOI 30 (Agerpres). — în ultimele zile avioanele americane au continuat să violeze spațiul aerian al R. D. Vietnam. După cum transmite agenția V.N.A., la 29 iulie, mai multe formații de avioane de luptă, luîndu-și zborul de pe port-avioanele celei de-a 7-a flote a S.U.A. și de ia bazele acestora din Tailanda și Vietnamul de sud, au pătruns pe teritoriul R. D. Viet-

nam bombardînd și mitraliind centre populate și obiective economice din provinciile Quang Bing, Thanh Hoa, Ha Tinh, Nghe An, Thai Binh, Nam Ha și Quang Ninh. De asemenea, Statele Unite au bombardat regiunea Cu Bai situată în partea de nord a zonei demilitarizate, precum și porțiuni ale barajului de pe rîul Van Uc aflat apropiere de Haifong.

Declarațiile reprezentanților P. C. din Canada 
și P.S.U.G. cu privire la Consfătuirea de la BucureștiBERLIN 30 (Agerpres). — A- genția ADN informează că William Kashtan, secretar general al Partidului Comunist din Canada, care face o vizită în R.D. Germană, a avut vineri o întrevedere cu Hermann Axen, membru supleant al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G. Reprezentanții celor două partide au subliniat că documentele adoptate la Consfătuirea de

la București a statelor participante la Tratatul de la Varșovia constituie o contribuție însemnată la lupta pentru asigurarea păcii, pentru încetarea agresiunii imperialismului S.U.A. împotriva poporului vietnamez, pentru stăvilirea militarismului vest-german și pentru înfăptuirea securității Europa. în orașul Mainz din R.F.G., organizata „Cercul petiționarilor pentru am
nistie, politică și anularea interdicției P.C. din Germania" a organizat o 
adunare la care s-a cerut legalizarea Partidului Comunist din Germania

La poalele colinei Acropole, în 
ambianfa de epocă antică a teatru
lui Herodos Atticus a avut loc vineri 
seara spectacolul „Oedip" de Geor
ge Enescu, susfinut de trupa Teatrului 
de Operă și Balet din București.

Prezenfa pe scena manifestărilor 
artistice cunoscute sub numele de 
Festivalul Atenei a celei mai mari 
trupe de operă și balet din istoria 
de 12 ani a acestui festival, cît și re-

Succesul Operei bucureștene
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din Boston (S.U.AJ, unde a avut loc ceremonia distribuirii unor dis-Această fotografie â fost transmisă ieri de agenția ___ _________ ,_________________  _ ____ „.___________ ___________fineții oficiale. Dar americanii care le primesc nu par deloc fericiți. Dimpotrivă, pe fețele lor împietrite de durere curg lacrimi și lucrul este explicabil : distincțiile distribuite au fost conferite post-mortem fiilor lor căzuțl pe îndepărtatul pămînt al Vietnamului. Este un prilej de meditație amară atît pentru el, cît și pentru alți americani care privesc această imagine-document a riscurilor șl sacrificiilor pe care le comportă pentru ei politica agresivă a cercurilor conducătoare de Ia Washington.
EVENIMENTELE
DIN NIGERIA

o Știri contradictorii cu 
privire la situația din 
țară e Generalul Ironsi 
ar ii lost luat prizonier. LAGOS 30 (Agerpres). — Ultimele știri sosite din capitala Nigeriei sînt contradictorii. După ce se anunțase eșecul complotului inițiat de unitățile militare rebele, ultimele știri afirmă că dizidenții dețin controlul asupra aeroportului, situat la 20 de kilometri de capitală, precum și poziții întărite în apropierea acestuia, unde . se semnalează puternice ciocniri cu trupele rămase fidele generalului Ironsi. Mai mult decît atît, după cum anunță agenția Reuter, pe cînd se afla la Ibadan, generalul Ironsi, șeful statului nigerian, a fost luat prizonier de către rebeli. Aceleași surse menționează că guvernul nigerian s-ar fi declarat dispus să înceapă negocierile cu rebelii, pentru a preîntîmpina extinderea mișcării care pînă acum s-a limitat numai la anumite cadre ale armatei. Continuă să fie incerte orientarea și scopul rebeliunii.

Vizita ministrului de externe 

francez la Budapesta
BUDAPESTA 30 (Agerpres). — Agenția M.T.I. anunță că Jânos Kâdăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a primit pe ministrul afacerilor externe al Franței, Couve de Murville, și a avut cu el un cordial schimb de păreri.Couve de Murville a fost, de asemenea, primit de Gyula Kallai, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare.Luînd cuvîntul în cadrul unei conferințe de presă, ministrul afa

cerilor externe a declarat că „guvernul francez intenționează să continue dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări". El a adăugat că Franța și Ungaria urmează să pună în aplicare acordurile cultural și tehnico-științific, precum și convenția consulară, care au fost încheiate cu prilejul actualei vizite. Totodată el a subliniat importanța dezvoltării schimburilor comerciale între cele două țări.

numele operei bucureșfena, au adus 
la spectacol circa 4 000 de persoane, 
dornice să vadă cum îl joacă românii 
pe Oedip în patria sa și cum l-a 
conceput Enescu pe marele umanist 
al legendelor grecești.

Opera a captivat publicul de la 
primele acorduri. La sfîrșiful specta
colului aplauzele au răsunat minute 
în șir aducînd la rampă pe regizor, 
dirijor și artiști de numeroa
se ori. Primul ministru al Greciei, 
Stephanopoulos, i-a felicitat personal 
pe deținătorii rolurilor principale și 
a înmînaf conducătorilor Operei din 
București diploma de onoare a fes
tivalului pentru participarea ansam
blului român la cel de-al 12-lea fes
tival al Atenei.

La spectacol au luat parte, de ase
menea, ministrul apărării Cosfopoulos, 
ministrul de externe Tumbas, ministrul 
marinei comerciale Mavridoglu, lide
rul partidului „E.R.E.", Kanelopoulos, 
depufați, oameni de arfă și cultură, 
ambasadori acreditați la Atena. De 
asemenea au fost prezenți ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
la Atena, Mircea Bălănescu, membri 
ai ambasadei.

Ziarele publică cronici elogioase 
la adresa creației lui George Enescu 
și a ansamblului operei bucureștene. 
„In foarte puține opere lirice ale se
colului XX scrisul pe note prezintă o 
asemenea bogăție și înțelepciune", 
scrie cotidianul „To Vima". La rîndul 
său, „Dimokrafiki Alaghi" arată că 
„Oedipul român a captivat publicul, 
această operă constituind o prezentă 
impresionantă pe scena festivalului. 
Impresia generală este că spectaco
lul a fost impecabil". „Avghi" relevă 
că „prefioșii ambasadori ai artei ro
mânești au fost aplaudafi cu căldură 
de publicul atenian, cunoscător al 
spectacolelor de înaltă finută artisti
că". Ziarul „Messimvrini" scrie că 
„spectacolul a fost foarte bun, vocile 
excelente, iar orchestra bine instruită".

„Spectacolul a fost exceptional — 
a spus compozitorul Nezeritis. Cred 
că l-ar fi satisfăcut pe deplin chiar și 
pe marele Enescu. Ohanesian s-a în
trecut pe sine, Zenaida Paly și Elena 
Cernei au cîntaf minunat". Directorul 
Operei din Atena, Palandios, a de
clarat : „To(i membrii ansamblului, de 
la regizor și pînă la figuranfi, au dat 
fot ce au avut mai frumos. Felicit din 
inimă opera bucureșteană pentru a- 
cesf spectacol".

C. ALEXANDROAIE
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Jaloanele progresului

in noul cincinal
La Sofia a fost dat publicității 

proiectul Directivelor Congresului 
al IX-lea al P. C. Bulgar (care va 
avea loc în noiembrie a.c.) pentru 
cel de-al V-lea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale 
în perioada 1966—1970.

După cum se arată în docu
ment, sarcina politico-economică 
principală a noului cincinal tre
buie să fie asigurarea continuării 
cu succes a construcției socialiste, 
pe calea dezvoltării rapide a ba
zei tehnice-materiale a socialis
mului, perfecționării relațiilor 
sociale socialiste, ridicării nive
lului de trai al poporului și con
științei socialiste a oamenilor 
muncii. Se menționează că a- 
ceastă sarcină trebuie îndeplinită 
prin folosirea mai largă a reali
zărilor științei și tehnicii, dez
voltarea și modernizarea tu
turor ramurilor economiei na
ționale, ridicarea productivității 
sociale a muncii și sporirea efi
cienței economice, lărgirea conti
nuă a participării țării la divi
ziunea internațională socialistă a 
muncii, aplicarea creatoare a nou
lui sistem de conducere a econo
miei naționale și participarea și 
mai activă a oamenilor muncii la 
construirea socialismului.

In cursul cincinalului, produc
ția industrială va crește cu 
65—70 la sută, venitul național va 
spori cu 45—50 la sută, iar ve
niturile reale pe cap de locuitor 
se vor mări cu cel puțin 30 la 
sută.

Proiectul de Directive prevede 
extinderea lucrărilor de cercetări 
geologice în scopul prospectării 
de noi zăcăminte de minereuri 
utile, lărgirea și consolidarea ba
zei energetice. Vor fi date în ex
ploatare noi centrale electrice cu 
o capacitate de 3 000 megawați. 
Se prevede sporirea extrac
ției de cărbune, dezvoltarea 
metalurgiei neferoase. Producția 
industriei constructoare de mașini și a prelucrării metalelor va fi în 
1970 de 2 — 2,5 ori mai mare 
decît în 1965; pe baza cooperării

COMUNICAT COMUN SOVIETO-JAPONEZTOKIO 30 (Agerpres). — La Tokio a fost dat publicității comunicatul comun sovieto-japonez cu privire la vizita în Japonia a ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., A. Gromîko.în cursul convorbirilor pe care Gromîko le-a avut cu primul ministru Sato și cu ministrul afacerilor externe Shiina — se arată în comunicat — a avut loc un schimb util de păreri și s-a ajuns la părerea unanimă asupra posibilității dezvoltării continue a relațiilor ja- pono-sovietice în toate domeniile pe baza principiilor avantajului reciproc, egalității și neamestecului în treburile interne. Comunicatul arată că părțile au constatat că. pentru a pune pe o bază și mai trainică relațiile dintre ele, este necesară încheierea unui tratat de pace.în urma tratativelor a fost sem

nată o convenție consulară între cele două țări. Se relevă că vor fi dezvoltate în viitor colaborarea în domeniul pescuitului și schimburile în domeniul științei și culturii.Părțile și-au exprimat satisfacția că situația internațională în ansamblu se dezvoltă în direcția întăririi principiilor coexistenței pașnice între statele cu orînduiri sociale diferite. Comunicatul arată că părțile și-au expus pozițiile în legătură cu situația din Asia de sud-est. De asemenea, cele două părți au căzut de acord să contribuie la întărirea continuă a O.N.U. și au arătat că sînt gata de a contribui la realizarea dezarmării sub un control eficient.
★Sîmbătă, Andrei Gromîko și-a încheiat vizita oficială în Japonia și a plecat spre Moscova.

Tensiune 
politică 
în BraziliaRIO DE JANEIRO 30 (Agerpres). — După cum transmite a- genția U.P.I., „guvernul militar brazilian, condus de președintele Castelo Branco, face față în prezent celei mai puternice opoziții politice de cînd se află la putere". Aproximativ 1 500 de polițiști au primit ordinul să patruleze pe străzile orașului Belo Horizonte, unde urmau să aibă loc lucrările Congresului Uniunii naționale a studenților din Brazilia (UNE), congres interzis de autorități. Poliția a arestat 18 studenți care au participat la un miting de protest împotriva hotărîrii guvernului federal de a împiedica organizarea congresului. Președintele Branco a semnat joi seara un decret prin care a fost suspendată pe timp de șase luni activitatea Uniunii naționale a studenților din statul Minas Gerais, în capi7 tala căruia urma să aibă loc congresul, iar sediul acestei organizații a fost ocupat de poliție.în capitala statului Pemambur co, Recife, forțe militare au operat, împreună cu poliția locală, noi arestări în legătură cu recentul a- tentat la viața generalului Costa e Silva, candidatul oficial la alegerile prezidențiale din Brazilia.

Chemare 
la unitate 
a forțelor

9 

patriotice 
din Sudan
Ca urmare a protestelor. Tri
bunalul Suprem examinează 
problema legalității interzi

cerii P.C. din SudanKHARTUM 30 (Agerpres). — A- genția „Khartum News Service" a difuzat o declarație a foștilor membri ai fracțiunii parlamentare a Partidului Comunist din Sudan, care au fost obligați să părăsească Adunarea Constituantă în decembrie anul trecut, după adoptarea legii privind interzicerea P.C. din Sudan. Declarația care a fost în- rnînată liderilor tuturor partidelor și organizațiilor politice din Sudan cheamă forțele democratice din țară să se unească în lupta pentru apărarea democrației.Presa sudaneză informează că Tribunalul Suprem al Sudanului reia examinarea problemei privind legalitatea interzicerii Partidului Comunist din Sudan, ca urmare a protestelor împotriva adoptării a- cestei legi.

ER MOSCOVA. Ambasada română 
““ din Moscova a oferit sîm
bătă un dejun în cinstea delega
ției Asociației de prietenie sovie- 
to-române din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej de pe Don, care 
s-a înapoiat dintr-o vizită făcută 
în Republica Socialistă România, 
și a delegației A.R.L.U.S. din ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej din 
țara noastră, care întreprinde o 
vizită în U.R.S.S.
gp| BRUXELLES. Sesiunea miniștri- 

lor transporturilor din țările 
membre ale Pieței comune, care 
a dezbătut o serie de probleme re
feritoare la coordonarea transpor
turilor în comun și unificarea ta
rifelor pentru transportul mărfu
rilor în cele șase țări membre ale 
C.E.E., a luat sfîrșit vineri seara 
fără nici un rezultat.
RS JOHANNESBURG. 1 158 de afri- câni din acest oraș au fost 
arestați fiind „învinuiți" că au 
încălcat legea cw privire la per
misiunea de a sta în oraș.
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deve-Vulconul Tool din Filipine a 
nit din nou activ. Nori grei de ce
nușă plutesc deasupra vulcanului

BELGRAD. Agenția Taniug in- 
™ formează că a fost semnat un 
acord japono-iugoslav, potrivit 
căruia Japonia pune la dispoziția 
R. S. F. Iugoslavia un credit în 
valoare de 1,8 miliarde yeni (5 
milioane dolari), rambursabil în 
termen de șapte ani, cu o dobîndă 
de 5,5 la sută. Potrivit aprecieri
lor specialiștilor iugoslavi, acor
dul menționat va contribui la dez
voltarea schimburilor comerciale 
dintre cele două țări.

ggj MANAGUA. Studenții ni- 
“ caraguaieni au ocupat vineri 
facultatea de drept a Universi
tății din orașul Leon, unde ur
mează să aibă loc congresul 
Partidului liberal de guvernă
mânt pentru a aproba candida
tura generalului Anastasio So- 
moza, șeful gărzii naționale, la 
președinția republicii.

PEKIN. A fost semnat un pro- “ tocol la acordul cu privire la 
colaborarea dintre R. P. Chineză 
și Afganistan în domeniul econo
miei și tehnicii.

F33 BRUXELLES. Țăranii belgieni 
" din regiunea Chievres-Cas- 
teau au adresat o scrisoare auto
rităților locale, în care protestează 
împotriva mutării înaltului Car
tier al N.A.T.O. din Europa 
(SHAPE) în această regiune. în 
scrisoare este criticată hotărîrea 
guvernului belgian de a expropria 
300 hectare de pămînt arabil, care 
urmează să fie folosit pentru ex
tinderea aerodromului din Chiev- 
res-Casteau.

NEW YORK. La Baltimore. 
statul Maryland, s-au produs 

sîmbătă noi incidente rasiale. Se 
semnalează răniți. Se știe că ora
șul Baltimore a constituit în ul
timele zile scena unor grave tul
burări rasiale, provocate de bande 
de rasiști albi.

cu Uniunea Sovietică, în cursul 
cincinalului va fi pusă la punct 
producția de autoturisme și auto
camioane. Se va lărgi producția 
de nave maritime și fluviale. Se 
prevede dezvoltarea complexă a 
industriei chimice, a cărei pro
ducție urmează să sporească în 
cursul cincinalului de 3—3,5 ori. 
O atenție deosebită se acordă pro
ducției de materiale plastice și 
rășini sintetice, de fibre sintetice, 
cauciuc sintetic, îngrășăminte 
chimice și acid sulfuric. In ace
lași timp, producția industriei 
ușoare urmează să sporească cu 
46 la sută, iar a industriei ali
mentare cu 32 la sută.

In anii cincinalului producția 
medie a agriculturii urmează 
să crească cu 25—30 la sută. 
"Volumul global al lucrărilor 
agricole mecanizate va spori în 
anul 1970 cu aproximativ 35 la 
sută în comparație cu anul 1965, 
iar suprafața totală a pământuri
lor irigate va reprezenta în anul 
1970 aproximativ 24 la sută din 
întreaga suprafață arabilă.

In proiectul de Directive se a- 
rată că în cursul cincinalului este 
necesar să se încheie în mare 
parte reconstrucția tehnică a 
transportului feroviar — peste 85 
la sută din încărcături și călători 
se vor transporta cu ajutorul 
tracțiunii electrice și Diesel elec
trice. Se vor construi peste 1 300 
lem de linii noi, iar o parte din 
cele' existente vor fi " reconstruite.

Pentru dezvoltarea produc
ției materiale și creșterea bună
stării poporului, în anii nou
lui cincinal vor fi alocate aproxi
mativ 12 miliarde leva pentru in
vestiții.

In domeniul științei și al pro
gresului tehnic se va acorda a- 
tenție dezvoltării și sporirii rit
mului cercetărilor științifice fun
damentale, precum și al cercetă
rilor care au un caracter apli
cativ.

In cursul cincinalului principa
la sarcină a comerțului exterior 
trebuie să fie lărgirea piețelor. In 
anul 1970 schimburile comerciale 
ale țării trebuie să sporească cu 
63—65 la sută în 
anul 1965.

Se prevede ca, 
nului cincinal, pe 
rii forțelor de producție și a spo
ririi productivității muncii, să se 
treacă treptat la săptămâna de 
lucru de cinci zile — adică la 
timpul de lucru de 44 ore și două 
zile de repaus. Fondul de con
sum va spori în medie pe an cu 
7,4 la sută. Circulația mărfurilor 
cu amănuntul va crește în anul 
1970 cu peste 40 la sută, în com
parație cu anul 1965. Se vor con
strui locuințe cu o suprafață de 
peste 8 500 000 metri pătrați, nu
mărul paturilor în 
crește cu peste 17 la 
sanatorii cu peste 20

comparație cu

în cursul pla- 
baza dezvoltă-

spitale va 
sută, iar în 
la sută.

C. LINTE

LONDRA 30. — Corespondentul Agerpres, L. Rodescu, transmite : Secretarul general al Partidului Comunist din Marea Britanie, John Gollan, a dat publicității o declarație în care se pronunță împotriva măsurilor de austeritate a- doptate de guvernul britanic. El a relevat, totodată, că în timp ce muncitorii sînt avertizați să nu ceară majorări pentru sporirea veniturilor lor, nu există nici o piedică în calea creșterii prețurilor, în declarație, John Gollan cere sindicatelor și comitetelor de uzină să se opună acestei politici și să insiste ca toate acordurile existente pentru majorarea salariilor să fie respectate.
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