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ÎNCHEIEM UN NOU CONTRACT
ISTORIC CU VIITORUL"

pe care poporul
il merită din plin

Acad. E. CARAFOLI

de cercetare; 
rațională în 
poate aduce 

promovarea 
aceasta, poa- 

și indirect,

Proiectul de Directive ale Con
gresului al IV-lea al Partidului 
Muncitoresc Român a fost aștep
tat cu o justificată nerăbdare de 
întregul popor muncitor, care gă
sește în prevederile lui împlini
rea aspirațiilor sale legitime spre 
un nivel de trai din ce în ce mai 
ridicat. Proiectul de Directive a 
fost așteptat cu un interes deose
bit și de către oamenii de cultu
ră, inginerii și oamenii de știin
ță, cărora le incumbă sarcina de 
a acționa pîrghii importante ale 
forțelor de creație, spre noi cu
ceriri ale științei și tehnicii.

Industria, baza energetică și de 
materii prime, agricultura etc. 
sint direct legate de știință și teh
nică. de felul cum acestea sint 
predate și însușite în școli, la ca
tedre și la unități 
numai o corelare 
munca științifică 
noi contribuții în 
tehnicii noi și, prin 
te îmbogăți direct
viața noastră materială și spiri
tuală. Directivele sint foarte cu
prinzătoare în acest sens, iar 
prin spiritul și chiar litera lor, 
ele cuprind tot ce poate întregi 
activitatea 
diversele ei aspecte.

Ca om de știință și profesor, 
trebuie să constat cu multă bu
curie că în prevederile proiectu
lui de Directive problema învăță- 
mîntului și a cercetărilor științifi
ce este bine definită și marchează 
un înalt grad de progres. Rămîne 
numai ca oamenii de știință care 
se dedică activității de cercetare 
să întreprindă lucrări la nivelul 
cel mai înaintat, să depună toate 
eforturile pentru a găsi soluții 
optime, dînd o interpretare justă 
principiilor de bază, atît de bine 
expuse în proiectul de Directive.

Mai departe, ca unul care, pa
ralel cu activitatea științifică, am 
activat mult timp și în industrie, 
îmi voi lua îngăduința să aduc

noastră viitoare în

și o notă personală în aceste cîteva 
rinduri.

Este și convingerea mea că nu
mai dezvoltarea armonioasă a in
dustriei și, în special, a industriei 
de bază, paralel bineînțeles cu 
dezvoltarea agriculturii, poate 
duce la ridicarea nivelului de trai 
al poporului. în anii de după eli
berare am militat cu entuziasm in 
acest sens, susținînd această con
vingere în vremea cînd partidul 
comuniștilor promova ideea in
dustrializării țării. Pe măsura po
sibilităților mele și cu mijloacele 
de atunci în sectorul meu de acti
vitate. am depus eforturi pentru a 
lega cercetarea științifică și teh-

nică cu aplicațiile practice în in
dustrie.

Am năzuit întotdeauna ca țara 
noastră să fie situată în rîndul 
celor mai înaintate țări din Euro
pa, chezășia fiind bogățiile ei și 
vrednicia poporului nostru. Preve
derile Directivelor deschid, în con
tinuare, calea pentru realizarea a- 
cestor speranțe. Se va ajunge la 
nivelul de trai ridicat, pe care po
porul român îl merită pe deplin.

Tehnicienii, inginerii și oamenii 
de știință vor îndeplini cu entu
ziasm sarcinile încredințate și nu-și 
vor cruța forțele pentru realizarea 
telului nobil 
pune în fața

Chipul țării 
și gîndirea 
de ansamblu

pe care partidul îl 
noastră.

I VOLUMUL INVESTIȚIILOR RSnlg
I DIN FONDURILE
I CENTRALIZATE
IALE STATULUI f
I (în miliarde

Proiectul de Directive recent pu
blicat ni se pare bogat ca o enci
clopedie, în sensul că cuprinde toa
te ramurile de activitate umană. 
Nu e numai un plan economic, sau, 
mai bine zis, ca plan economic cu
prinde de fapt întreaga muncă a 
poporului. întreaga viață și atmos
feră de creație a țării.

Din această bogăție, eu m-am o- 
prit îndeosebi la ce se scrie în le
gătură cu lemnul și pădurile. Poate 
că în nici un alt domeniu nu se 
vede atît de clar diferența dintre 
două politici. Politica veche, de 
dezgolire nerațională, de vînzare 
pe nimic și de jupuire a codrilor și 
pădurilor ajungea să modifice în
suși chipul mîndru al țării.

Lucrurile prevăzute azi de pro
iectul de Directive sînt nu numai 
lucruri viitoare, ci lucruri care 
există, o politică ce există și ro
dește. In primul rînd omul, vechiul 
tăietor de lemne, lucrează azi cu 
totul altfel, are de partea lui ma
șina modernă, agregatul, știința de 
carte.

Cu p’'’-”'i» noastre am devenit 
bogați și economi, c: n bine
gospodarului: proiectul de Direc
tive prevede noi sporiri ale pro
ducției de lemn și ale valorifică
rii sale.

Dar. ceea ce aș dori eu să subli
niez. este această gîndire a ansam
blului : lemnul in raport cu pădu
rea. cu industria, cu chimia care îl 
înlocuiește pe alocuri, cu stuful ca 
nouă bogăție a țării (vechi de cînd 
lumea, dar nou ca bogăție pentru 
că auurn îl folosim) în raport cu 
turismul chiar (pentru că există 
zone pe care statul le protejează 
în mod deosebit). Această gîndire 
a ansamblului o poate avea numai 
omul care nu e proprietarul unei 
parcele, ca pe vremuri, ci al an
samblului. Această gîndire a putut 
apărea pe meleagurile noastre nu
mai atunci cînd a luat puterea a- 
devăratul stăpin al bogățiilor țării 
— poporul condus de partidul co
muniștilor. Această gîndire strălu
cește în documentele stegarului în
cercat al poporului nostru — par
tidul, și cea mai nouă și înaintată 
expresie a ei o constituie proiectul 
de Directive ce urmează să fie pus 
în discuția celui de-al IV-lea Con
gres.

X/4,.

Spiridon IONESCU 
inginer, Suceava

PIATRA UNGHIULARĂ
A EDIFICIU LUI SOCIALIST

1 Din proiectele de Direc
tive ale Congresului al 
IV-lea, acest vast și măreț pro- 
g am al înfloririi patriei și bună
stării poporului, se evidențiază 
înainte de toate consecvența cu 
care Partidul Muncitoresc Ro
mân continuă linia sa politică 
generală. Bazîndu-se pe marile 
succese obținute de poporul 
nostru în înfăptuirea sarcinilor 
planului de 6 ani, prevederile 
acestor documente reliefează 
fundamentarea realistă a obiec
tivelor stabilite în concordanță 
cu posibilitățile economiei 
noastre naționale.

Dezvoltarea economiei na
ționale în perioada 1966— 
1970, lărgirea bazei energe
tice și electrificarea țării 
în următorii 10 ani se 
întemeiază 
rea 
gilor 
ve, pe o 
tilaterală 
sităților și 
existente
Obiectivele principale, hotărî- 
.•oare ale dezvoltării complexe 
ș multilaterale a economiei 
naționale sînt determinate cu 
rigurozitate științifică, demon- 
strind încă o dată capacitatea 
partidului nostru 
creator învățătura

V iStă la condițiile 
Viomâniei.

Din proiectele 
se desprind cu claritate conti
nuarea și accentuarea dezvol
tării economiei noastre națio
nale pe linia principalelor di
recții caracteristice etapei de
săvârșirii construcției socialiste, 
direcții care determină dezvol
tarea bazei tehnice-materiale a

10 
pe cunoaște- 

și respectarea le- 
economice obiecti- 

profundă și mul- 
apreciere a nece- 

posibilităților 
în actuala etapă.

de a aplica 
marxist-leni- 
concrete ale

de Directive

socialismului și perfecționarea 
relațiilor de producție. Obiec
tivele stabilite în domeniul 
dezvoltării economice asigură 
și pe viitor continuarea în ritm 
susținut a industrializării țării; 
accentuarea dezvoltării inten
sive și multilaterale a agricul
turii socialiste; accelerarea pro
gresului tehnic intens și mul
tilateral; creșterea productivi
tății muncii și îmbunătățirea 
calității produselor; valorifi
carea cît ma> deplină și la un 
nivel superior a resurselor na
turale și de muncă; îmbunătă
țirea continuă a repartizări: 
forțelor de producție pe teri
toriul țării; sporirea neconte
nită a venitului național și re
partizarea lui judicioasă în 
scopul lărgirii bazei materiale 
a economiei, concomitent cu 
creșterea sistematică a bună
stării poporului, participarea 
activă a țării noastre la circui
tul economic mondial.

★

Piatra unghiulară a edificiu
lui socialist clădit în România 
o constituie industrializarea ță
rii. Pe baza aplicării con
secvente ă politicii de in
dustrializare socialistă a țării 
au crescut In ritm susținut for
țele de producție, s-a dezvol
tat viguros și multilateral eco
nomia nafională, toate ramuri
le și regiunile se completează 
reciproc și progresează în mod 
armonios. !n acest an, ultimul 
an al șesenalului, România 
socialistă dispune de o puter
nică industrie, devenită ramură 
conducătoare a economiei. In
dustria noastră socialistă cu
noaște o continuă perfecțio
nare prin accentuarea proce
sului de diversificare a ramu-

prof. univ. Ervin HUTIRA

rilor și subramurilor sale, lăr
girea sortimentelor de produse, 
sporirea capacității ei de a 
valorifica la un nivel superior 
resursele naturale ale țării.

Pornind de la necesitățile vi
tale ale dezvoltării țării, pro
iectul de Directive ale viitoru
lui cincinal stabilește ca prim o- 
biectiv al dezvoltării economiei 
nafionale în perioada 1966— 
1970 „continuarea neabătu
tă a industrializării socia
liste a țării și, în cadrul a- 
cesteia, dezvoltarea cu 
prioritate a producției mij
loacelor de producție, con
comitent cu creșterea 
perfecționarea continuă 
producției bunurilor 
consum; lărgirea bazei
materii prime a industriei, 
prin atragerea în circui
tul economic a noi resurse:

a 
de 

ță-

Și
a 

de 
de

îmbunătățirea continuă 
repartizării 
producție pe 
rii“.

Continuarea 
ritm susținut a , 
dustrializare socialistă 
se reflectă în asigurarea creș
terii cu precădere a producție' 
industriale producătoare de 
mijloace de producție, în ca
drul dezvoltării preponderente 
a industrie' grele avînd prio
ritate ma' departe ramurile 
hofărîtoare pentru progresul 
întregii economii, pentru în
zestrarea ei cu tehnica moder
nă: ramura energiei electrica 
și termice, siderurgia, construe-

Torțelor 
teritoriul

neabătută 
politicii de in- 

____j a fării

și în

fia de mașini, industria chi
mică. P-actica istorică, expe
riența țării noastre, ca și a al
tor state socialiste, evidențiază 
că dezvoltarea cu precădere a 
industriei grele (în special pro
ducția de mașini, 
agregate perfecționate) 
ne o necesitate obiectivă, 
labilă pentru fiecare țară 
ci-alistă în toate etapele 
construire a socialismului.

Justa determinare a ritmului 
de creștere a producției de 
mijloace de producție și a 
producției bunurilor de con
sum are o însemnătate esenția
lă pentru întreaga economie. 
Desigur, în condițiile stabilirii 
unor proporții raționale între 
ramurile economiei nafionale, 
îndeosebi între ramurile și sub- 
ramurile industriei, cînd au 
tost înlăturate în mare măsură 
disproporțiile moștenite de Is 
vechea orînduire, se creează 
posibilitatea ca ritmul de 
dezvoltare a celor două sec
toare ale producției indus
triale — 
ducția de 
ductie) și 
duefia de 
sum) — 
Ca urir.a'B 
liticii 
Iu de 
cialistă, 
lă s-au

utilaje și
rămî-

va-
so-
de

grupa A (pro- 
mîjloace de pro- 
grupa B (pro- 

mijloace de con- 
să se apropie, 

a înfăptuirii po- 
neabătute a partidu- 

industrializare so- 
în economia naționa- 

pelrecut profunde 
schimbări structurale, esenția
lă fiind creșterea permanentă 
și în ritm susținut a industriei, 
în condițiile dezvoltării tuturor 
celorlalte ramuri ale produc
ției materiale; în acest an, in
dustriei îi revine peste 60 la 
sută din produsul social total 
față de 39 la sută în 1938. 
Sporindu-și producția de 12

ori fată de 1938, ramurile in
dustriei grele au ajuns în 1964 
să realizeze peste 65 la sută 
din totalul producției industria
le, acoperind circa trei sfer
turi din nevoile de utilaje, 
mașini și instalații și furnizînd 
economiei nafionale cantități 
importante de energie elec
trică, metal, produse chimice, 
diferite materii prime și alte 
produse. Toate acestea permit 
ca ritmurile de dezvoltare a 
producției industriale în ca
drul celor două grupe să se 
apropie în viitorul cincinal.

(Continuare în pag. III-a)

Fără îndoială că anii 
planului șesenal au 
fost anii în care orîn- 
duirea socialistă a țării 
noastre a făcut cei mai 
mari pași înainte și se 
poate îndrepta acum, 
de pe o solidă bază 
materială, spre ținta 
din zare.

Ați văzut, desigur, o 
mașină în clipa in care 
i se ridică sigiliul de 
la carburator. Zile în
tregi conducătorul ei 
a respectat viteza im
pusă de tehnologia 
motorului, pentru ca 
întregul mecanism să 
se deprindă cu sarci
nile ce i-au fost impu
se, pentru ca feluritele 
piese să se obișnuias
că unele cu altele, 
pentru ca în cele din 
urmă totalitatea lor să 
realizeze o singură 
mașină, ascultând 
prompt comenzile, a- 
tingînd performantele 
la care a visat și pe 
care le-a calculat con
structorul. O mie, două 
mii, trei mii de kilo
metri de rodaj. Și pe 
urmă, benzina poate 
năvăli in voie în car
burator...

Am avut, în noua 
istorie a țării noastre, 
o necesară perioadă de 
rodaj. . Mergeam pe 
atunci cu viteză, desi
gur, dar vedeam fie
care arbore de pe șo
sea și aveam timp să-i 
salutăm pe 
mărime 
Se lucra 
centrală.
un mare cuptor de to
pit oțelul, se înălțau 
cartiere de locuințe 
muncitorești la margi
nea vechilor orașe, se 
inaugurau cooperative 
agricole...

Anii șesenalului vor 
rămîne în memoria 
noastră, și în istoria 
tumultuoasă a acestei 
vremi, drept anii cînd 
întreaga mașină a țiș- 
nit cu viteză înainte.

> cei ele o 
neobișnuită, 
la o hidro- 
se construia

ANCHETA

Amintiți-vă de tot 
ceea ce a început să 
se petreacă, intr-un 
ritm tot mai susținut 
în acești ani, de repe
ziciunea cu care s-au 
ivit, pe întreaga întin
dere a țării, marile 
realizări care pecetlu- 
iesc o epocă. Aminti
ți-vă de Brazi, de 
Roznov și de atîtea al
te mari combinate; 
amintiți-vă de Mama
ia, de Eforie, dc ma
rea sală circulară, 
acoperită de o superbă 
cupolă argintie sub 
care, în aplauzele a 
unsprezece mii de oa
meni, Gheorghiu-Dej 
a anunțat, într-o fru
moasă zi de primăva
ră, că socialismul a 
biruit definitiv în țara 
noastră la orașe și sa
te. Sală care apoi, cu 
prilejul celei de-a 
XX-a aniversări de la 
eliberare, ne-a dove
dit nouă înșine și 
multor altor popoare, 
prin cele expuse acolo, 
ce lung drum au stră
bătut, cit de harnici și 
de talentați s-au do
vedit în însușirea ți
nui mod da viață mo
dern, la nivelul celei 
mai înaintate tehnici, 
oamenii din Carpați 
și de la Dunăre. A- 
mintiți-vă Galații, Ar
geșul, Porțile de Fier, 
sunete de gong dc cea 
mai profundă rezo
nanță în ndua noastră 
istorie. Și amintiți-vă 
de
formare 
periferii 
reștiului, 
Albă, de 
Șoseaua
de Grivița, de Drumul 
Sării și amintiți-vă de 
Constanța, de Iași, de 
Suceava, de Piatra 
Neamț, de Craiova, de 
Turnu Măgurele și de 
atîtea alte orașe re
construite, mărite. în
frumusețate și deve-

uluitoarea trans- 
a vechilor 
ale Bucu- 
de Balta 

Giulești, de 
Giurgiului,

acești ani, 
atîtor indus- 
unul n-am

nite, în 
leagăn al 
trii. Eu 
mai putut să număr 
arborii de pe șosea...

Partidul ne indică 
acum, în ajunul celui 
de-al IV-lea Congres 
al său, ținta pe care 
urmează să o atingem 
in următorii cinci ani 
și ritmul în care să ne 
îndreptăm spre ea. 
Este vorba, în proiec
tul de Directive, de 
mari cantități, de mai 
mari cantități de ener
gie electrică, de mai 
mari cantități de căr
buni, de oțel, de pe
trol, dc gaz metan, de 
ciment, de cauciuc sin
tetic și mase plastice, 
este vorba de mai mul
te tractoare, locomoti
ve Diesel și televizoa
re, este vorba de mai 
multe bunuri de larg 
consuni și este vorba, 
pentru prima oară, de 
aluminiu și de energie 
electrică obținută prin 
dezagregarea atomu
lui.

în ceea ce privește 
puterile noastre, ca
pacitatea și talentul 
poporului nostru de a 
face planuri îndrăzne
țe și de a le realiza, 
avem atîtea dovezi din 
anii șesenalului. Atîtea 
fabrici, uzine, orașe — 
toată hoția frumusețe 
a țării—au fost, și nu-i 
mult de atunci, proiect 
de directive. Iar acum 
sint realitate.

Proiectele de 
tive ale celui 
IV-lea Congres
fățișează un nou sta
diu al civilizației pe 
care o construim, o 
nouă putere și o nouă 
frumusețe a țării noas
tre.

Bizuiți pe trecutul 
apropiat și spectaculos, 
entuziasmați de viitor, 
noi ascultăm partidul 
și-l urmăm.

de polietilenă

Direc- 
de-al 

ne în-

La Combinatul petrochimic Brazi 
a început să producă o nouă uni
tate — fabrica de polietilenă. Fa
bricarea polietilenei reprezintă o 
realizare de seamă a industriei 
noastre chimice pe linia stabilită de 
Directivele celui de-al III-lea Con
gres al partidului privind valorifi
carea superioară a țițeiului și ga
zelor.

La atingerea capacității de pro
ducție prevăzute în proiect, fabri
ca va da anual 24 000 tone de po
lietilenă. întregul proces de pro
ducție al întreprinderii este auto
matizat. Polietilena este obținută 
prin cel mai avansat procedeu teh
nic — polimerizarea etilenei la pre
siuni înalte. La rîndul ei, etilena 
este realizată din gaze de rafină
rii într-o instalație din cadrul ace
luiași combinat. Prin folosirea ga
zelor de rafinării la fabricarea po
lietilenei, valoarea acestora crește 
de 17,5 ori în raport cu utilizarea 
lor drept combustibil. Rentabilita
tea fabricării polietilenei permite 
ca in decurs de circa doi ani să fie 
acoperite toate cheltuielile de in
vestiții făcute la construirea aces
tui obiectiv.

Polietilena, unul dintre produsele 
principale ale chimiei moderne, are 
multiple utilizări. Ea se folosește 
la izolări de cabluri subterane, ae
riene și submarine, la confecționa
rea de conducte ce pot fi utilizate 
la presiuni pină la 16 atmosfere și 
temperaturi de 80 de grade. Din 
polietilenă se vor confecționa dife
rite piese pentru mașini ce lucrea
ză în medii corozive. In agricultu
ră, polietilena, sub formă de folii, 
își găsește întrebuințare la apă
rarea de brumă și îngheț a plan
telor, iar pe șantierele de construc
ții — la amenajarea locurilor de 

. muncă pe timpul iernii. Totodată, 
din polietilenă se produc o gamă 
variată de articole de larg consum, 
precum și ambalaje industriale.

Procedeul de fabricație a polie
tilenei a fost livrat de I.C.I. (Im
perial Chemical Industry), iar o 
mare parte din proiecte și insta
lații de firma „Simon-Carves", am
bele din Anglia. Lucrările de con
strucție ale fabricii au fost execu
tate de întreprinderea de șantiere 
construcții-montaje Brazi, specia
lizată în realizarea de instalații pe
trochimice.

♦ >

• Făgărașul șl Cîmpina
încap în magazinul „VIc
toria" e Mobilul co
marțului socialist sau
„măria sa" cumpârâto
rul • O demonstrație
convingătoare de suple
țe cu resurse proprii
• „Pe aicea nu se tre
ce" sau — mai mult mo
bilier decît marfă e Me
todele tejghetarului in
dividual în fața unui
fluviu de cumpărători

Locuri unde se aș
teaptă vîntul moderni
zării

TELEGRAMA

Excelenței Sale
D-lui Președinte al Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Române 
CHIVU STOICA

Excelență,
BUCUREȘTI

Ați fost atît de atent de a-mi transmite felicitări cu prile
jul alegerii mele ca președinte federal al Republicii Austria. 
Vă mulțumesc cordial pentru urările Dv. de bine pe care le 
consider ca semn al relațiilor prietenești dintre cele două 
țări ale noastre, a căror dezvoltare rodnică pe mai departe 
constituie dorința noastră a tuturor.

Cu expresia mulțumirilor mele și * celei mai distinse 
considerațiuni.

FRANZ JONAS

De dimineață pînă seaia tîrziu, magazinul universal cunoaște o 
forfotă neîntreruptă. La „Victoria" intră zilnic să-și facă cumpără
turile 40 000—50 000 de oameni. Populația a două orașe de talia Făgă
rașului și Cîmpinel luate împreună e aspirată pe ușile larg deschise 
și împinsă ca sîngele în artere pe coridoarele celor cinci etaje. Oa
menii caută sub același acoperiș cît mai multe produse de consum 
curent. Economie de timp, de efort. Fiecare raion e un mic magazin. 
Așa e și la universalul din Reșița și la cel recent construit în noul 
cartier Țiglina din Galați, la cele din Arad, Sibiu etc.

Titulatura obligă — ca să zicem 
așa — la universalitate, concepută 
desigur intr-un sens complex, după 
criterii de diversitate, dar și de 
contingență. Un magazin universal 
trebuie să fie un mecanism com
plex, dar și unitar, organizat pe 
baza unui anumit flux; el oferă o 
mare diversitate, dar nu haotică, de 
bazar, ci încadrată suplu și armo
nios in angrenajul ansamblului. Un 
mic univers care, în ciuda enormei 
varietăți, e regizat după reguli pre
cise și pretențioase.

Am întrebat la intimplare un 
client — care este după dv. mobi
lul comerțului nostru socialist ? 
Mi-a răspuns uimitor de precis:

— Odinioară pe negustorul par
ticular îl interesa cît vinde și la ce 
preț, și în funcție de aceasta își or
ganiza întregul comerț, precum și 
atitudinea față de clienți. Mobilul 
era cîștigul, jefuirea cumpărătoru
lui, stoarcerea a tot ceea ce se poa
te stoarce. Scopul comerțului socia
list este satisfacerea cerințelor oa
menilor muncii.

Un alt „anchetat" mi-a spus:
— Cred că acum interesează în 

cel mai înalt grad cum se vinde 
marfa, în ce cadru, în ce atmosferă, 
cum îl primește magazinul pe cum
părător, cum îl tratează, cît timp îi 
ia, cită energie și cîți nervi îi con
sumă ? Cumpărarea unei mărfi tre
buie să fie o plăcere, nu o cor
voadă.

Cițiva cetățeni mi-au spus: uneori

știi exact ce vrei să cumperi. Alte
ori nu, te gindești, cauți. Ai nevoie 
de un sfat, de o îndrumare, să ți se 
explice calitățile și utilitatea unui 
articol, să fii ajutat să-ți folosești 
cît mai bine banii cu care ai intrat 
în magazin, lată ce așteptăm de la 
vinzători.

Dar unii vinzători spun : — Tot 
se vinde marfa, ce să ne mai ba
tem capul. Dacă e bună nu rămîne 
ea in magazin.

Dar aceasta e o concepție de ro
bot, mi-a declarat un client. 
Atunci de ce avem nevoie în 
magazine de oamenii 
zați, de lucrători cu 
nouă față de muncă 1 In 
merțul socialist, cumpărătorul este 
figura centrală; toată munca 
trebuie orientată intr-un singur 
sens : cum să se asigure o cît mai 
bună satisfacere a cerințelor con
sumatorilor.

Se naște întrebarea : este înțeles 
acest deziderat fundamental în toa
te compartimentele comerțului nos
tru, de toți factorii de răspundere 
din acest sector de activitate, de 
masa largă a lucrătorilor din co
merț ?

Să luăm ca etalon „Victoria", cel 
mai vechi, mai mare și mai cunos
cut magazin universal din țară. Dar 
mai întîi, o precizare.

V. SEBASTIAN

un
nevoie

i speciali- 
atitudine

co

(Continuare în pag. II-a)

PRIMIREA LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
A MINISTRULUI CULTURII DIN R. 0. GERMANĂ

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Române, Ion Gheor- 
ghe Maurer, împreună cu Emil 
Bodnaraș. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a primit marți 
la amiază pe Hans Bentzien, mi
nistrul culturii din R. D. Germană, 
care face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care a decurs

intr-o atmosferă cordială, au par
ticipat Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, pre
cum și Ewald Moldt, ambasadorul 
R. D. Germane la București.

(Agerpres)
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„Decada teatrelor dramatice" 
a fost precedată de un șir 
de turnee ale unor teatre din 
regiuni, care în marea lor ma
joritate au demonstrat un nivel ar
tistic sensibil crescut, mai multă 
îndrăzneală în abordarea unor țe
luri dificile și capacitatea de a le 
duce la îndeplinire. Cînd Teatrul 
Național din Craiova vizitează 
Capitala cu un bun „Othello", cînd 
Naționalul ieșean înscrie pe afișul 
turneului său numele lui Shakes- 

Petrescu, 
Williams 
prestigiu, 
mult de

a 
care-și alcătuiau

UN TEATRU

TEMERAR

(Urmare din pag. I-a)

— Modernizare ? — ne explică 
tovarășul Gheorghe Teodorașcu, 
șeful serviciului de tehnica co
merțului din Ministerul Comer
țului Interior. Aceasta presupune 
sută la sută accesul direct al cum
părătorului la marfă.

Deci, modernizare — expunere 
deschisă a mărfurilor, contacte ne
mijlocite între cumpărători și mar
fă, suprimarea vechilor bariere. 
Plus, desigur, plata directă la vîn- 
zător, asigurarea colectării cumpă
răturilor, transportul obiectelor 
grele etc., o întreagă gamă de mă
suri care înlesnesc deservirea.

Cum e la „Victoria" ? La raio
nul de stofe bărbătești, pe un 
front de o lungime apreciabilă, 
instalate în niște rafturi oblice, 
ingenios concepute, sute de bucăți 
de stofă, dispuse în trei rînduri, 
sînt efectiv la îndemîna cumpără
torilor. Nici o barieră. Tejghelele 
au dispărut.

Am cerut părerea vînzătorului.
— E bine așa. Altfel n-am putea 

prididi. Cînd te asaltează 20 de 
cumpărători dintr-o dată e impo
sibil să-i servești pe toți.

Sala de confecții. Cit vezi cu 
ochii, șiruri nesfîrșite de tronsoa
ne de metal cu un respectabil sa
mar de rochii și bluze. La fel și 
la confecții pentru bărbați, la ar
ticole de decorație, etc. Utilajul de 
expunere a fost creat cu resursele 
proprii ale magazinului, in atelie
rele sale. Este, incontestabil, un 
lucru de merit.

Avantaje și pentru vînzător 
și pentru cumpărător, 
considerabil capacitatea 
nere. Se poate oferi un 
mai variat. Vînzătorii nu mai au 
bătaie de cap cu scosul și pusul 
mărfurilor și confecțiilor în raft, 
în dulapuri, în sertare. S-a intro
dus plata la vînzător la jumătate 
din raioane. Este o demonstrație 
convingătoare a superiorității 
eficienței metodelor moderne 
desfacere.

A sporit 
de expu- 
sortiment

de

In muzeul istoric
ai comerțului

Trecem mai departe. La etajul I, 
contrastul e ca de la cer la pă- 
mînt. Parcă intri în muzeul istoric 
care etalează recuzita veche a co
merțului. Rafturi blindînd pereții 
pînă-n tavan, astupînd lumina zi
lei, zeci de polițe, suprapolițe și 
subpolițe; masive, neînduplecate, 
tejghele patinate de vreme — totul 
avertizează încruntat: aici nu se 
pătrunde, pe aici nu se trece. Mo
bilierul ocupă mult mai mult spațiu 
decît marfa, iar marfa, biata de ea, 
aliniată militărește la marginea 
polițelor, stă la depărtarea regle
mentară de 2 metri de mina 
și ochii cumpărătorului. Alegerea 
unei mărfi se face... prin teleco
mandă. Întinzi mina, folosești, in 
măsura în care te ajută, degetul și 
în măsura în care reușești să te 
faci înțeles, indici, ceri. La raionul 
de poșete am întîlnit-o pe profe
soara Magdalena Iordăchcscu. Son
da cu privirea adîncul unui raft.

— Cumpărați o poșetă ?
— Deocamdată caut să disting 

culoarea și modelul.
Și alți cumpărători zăboveau în 

lumina difuza a electricității de-a 
lungul hectometrilor de rafturi, 
tejghele și tonete de sticlă — scri
nuri bătrînești — de toate cali
brele.

Cu unele variații, instantaneul 
se reproduce și la raioane de la 
parter. Ce rost mai are această 
încurcătură, acest balast ? — ne 
întreabă (pe noi ?) un vînzător. 
Aceste condiții de vînzare se po
triveau poate negustorului indivi
dual care avea 20 de 
dar cum se potrivesc 
magazin universal, în 
lui de cumpărători 
grăbiți, care vor să 
dintr-o ochire asupra a ceea ce 
cumpără ? Oare cadrele cu munci 
de răspundere în comerț, inclusiv, 
Direcția generală a marilor maga
zine din Ministerul Comerțului 
Interior nu cunosc acest lucTu ele
mentar ?

— Ce am realizat? — continuă 
Interlocutorul nostru. Un singur 
amănunt: unde se puneau înainte 
300 de costume, se expun azi 1 600.

Înnoirea s-a oprit însă aici. Res
tul magazinului e așa cum îl știm 
de zece ani. Așteaptă să bată vîntul 
modernizării.

Ce daune produce acest lucru 1 
La etajul II l-am urmărit pe cum
părătorul Gheorghe Marinescu. A 
stat cit a stat la o tejghea, s-a uitat 
cît s-a uitat și s-a lăsat păgubaș.

— Aici îți iese părul prin căciulă 
pînă cumperi. N-am nici timp, nici 
răbdare. Mă duc în altă parte.

Cumpărătorii pleacă nemulțu
miți. Dar să ne întoarcem la discu
ția începută.

— Alte forme de organizare mo
dernă ? — am continuat.

— Se întîmplă ca un palton pus 
o dată într-un colț, dacă nu se 
vinde, moare la datorie.

— Cine-l împiedică să se miște?
— Rutina, indiferența. Comerț 

modern înseamnă elasticitate, a- 
daptarea sălilor magazinului în 
funcție de sezon, de cerințe. For
mele de vînzare nu sînt bătute în 
cuie.

Sîntem la etajul I, raionul im
primeuri, la „Victoria". 1 _ 
postament, manechine pentru 
zentarea. noutăților.

—• De cînd stau noutățile 
cestea ?

— De la 2 mai, de cînd s-a 
chis „Luna imprimeurilor" 
spune o vînzătoare amabilă.

— Ce faceți cu marfa nouă ?
— Dacă se vinde, nu o mai pu

nem pe manechin.
Două întrebări: una pentru tov. 

director, Artin Asadurian: De ce 
postamentul manechinelor de la 
„Victoria" e plin de praf ? Alta 
pentru Direcția Generală a Mari
lor Magazine : De ce sînt atît de 
puține manechine în magazinele 
universale ?

Pe Gheorghe Stănescu l-am gă
sit la „Victoria" în prima oră de 
deschidere.

— De ce așa de dimineață ?
Am primit un răspuns neaștep

tat :
— Mai tîrziu, aerul devine irespi

rabil. Mă obosește. Am senzația că 
mă sufoc. Acum, cu căldurile e și 
mai rău.

Lipsa de aer enervează și obo
sește și pe vînzător.

Pe un 
pre-

a-

des-
— ne

Nu se face nimic ? Se face — de 
2 ani se tot face și nu se mai ter
mină. Se montează o instalație de 
aer condiționat. Deocamdată, ba
laurii de tablă ai instalației pe 
care-i vezi pe sus sau în picioare, 
unde nu te aștepți, dau un aspect 
urît magazinului și agață cu colțu
rile tablelor hainele cetățenilor. S-a 
tărăgănat destul cu introducerea 
aerului condiționat; e timpul ca 
ministerul să creeze condițiile pen
tru a termina rapid lucrările în
cepute.

Altă curiozitate; Ion Damaschin 
avea în mină un lighean, în lighean 
o găleată, o cratiță, în cratiță 3 pa
chete, în pachete metraje. Curgea 
sudoarea șiroaie de pe el, se șter
gea mereu pe frunte.

— Așa-i aici. Eu cumpăr, eu plă
tesc și tot eu car pachetele. Și sînt 
5 etaje.

Noroc că clientul era robust și 
optimist. Mulți capitulează. N-au 
nici timp, nici putere. Au luat ființă 
unele servicii: de retușuri, de re- 
maiaj, de reparat stilouri, ceasuri, 
dar lipsește un serviciu elementar 
și indispensabil: casa colectoare 
pentru plata facturii și împacheta
rea obiectelor. Cumpărătorul tre
buie să circule prin magazin liber, 
fără grija pachetelor. Acestea sînt 
colectate de fiecare raion în parte 
și predate prin grija vînzătorilor la 
parter, la casa colectoare. Aici, 
cumpărătorul plătește o singură 
dată, primește un.singur pachet. A- 
cest sistem e legat de o concepție, 
de stilul modern al deservirii în
tr-un magazin universal.

La magazinul universal din Ga
lați, coadă la un raion.

— Ce așteptați aici ?
—- Pe vînzător.
— Unde e ?
— S-a dus să aducă marfa.
Unde sînt vînzătorii ? Descarcă 

mărfurile din mașini, le duc în 
magaziile din subsol și de aici la 
rafturi, sub ochii cumpărătorilor 
care așteaptă și tot așteaptă. Unii 
renunță alții se enervează.

La „Victoria" intră zilnic 40 de 
tone de marfă. Cum ajung în raf
turi ? Simplu. Vînzătorii cară mar
fa cu coșuri de răchită, pe care e 
pictat cu vopsea roșie, cu litere 
majuscule, cuvîntul Niță. Este nu
mele șefului de depozit. Aspectul e 
deplorabil pentru un magazin mo
dern, se pierde timp. La „Bucu
rești" — tot cu coșurile.

Tn concluzia celor constatate, am fi dorit să aflăm și pă
rerea directorului general al marilor magazine, tovarășul 
D. Roman. Ne-a ascultat cu amabilitate dar, ne-a arătat 
d-sa, un asemenea dialog nu poate fi dus decît în scris. în- 
tr-adevăr, am primit prin biroul de presă al ministerului o 
notă de 11 pagini, în care toate lipsurile și problemele nere
zolvate își găsesc... justificări obiective.

Așa încît, în așteptarea unui răspuns pe care să-l putem 
aduce la cunoștința cititorilor, vom nota doar că măsurile la 
care se referă cei mai mulți dintre cumpărători țin de con
cepția despre comerț, de spiritul gospodăresc și de iniția
tivă. Ministerul Comerțului Interior a obținut unele rezultate 
bune în direcția modernizării rețelei comerciale. După pă
rerea cumpărătorilor, există încă foarte mult de făcut. Maga
zinele universale sînt unități reprezentative ale comerțului. 
Ele trebuie să devină un model în organizarea comerțului 
modern.

peate, Racine, Camll 
Arthur Miller, Tennessee 
și obține un succes de 
ne îndepărtăm tot mai 
mentalitatea îngust-provincială 
unor directori
(sau își mai alcătuiesc) repertoriul 
din „piesulițe" și „comedioare", 
păstrîndu-și colectivul în zona ano
nimatului și a mediocrității.

Printre teatrele care își țin sus 
blazonul, considerînd că au un cu- 
vînt propriu de spus în mișcarea 
artistică, la scara întregii țări, se 
numără la loc de frunte și Teatrul 
de stat din Timișoara. De mulți ani 
repertoriile acestui teatru oglin
desc o gîndire artistică înaintată 
din partea conducerii sale și a se
cretariatului literar, neimitarea pa
pagalicească a altor teatre, preo
cuparea perseverentă de a a- 
duce în fața publicului noi piese 
românești și străine, grija de a 
oferi actorilor prilejul să interpre
teze roluri de seamă din drama
turgia clasică și contemporană. 
Vă mai aduceți aminte cîți ani sînt 
de cînd Timișoara a prezentat 
bucureștenilor, într-o foarte intere
santă montare, „Ploșnița" de Maia- 
kovski, o piesă grea, pe care nici 
pînă acum nu s-a încumetat s-o 
pună în scenă vreun teatru din Ca
pitală ? La teatrul de stat din Ti
mișoara puteai vedea într-o singu
ră stagiune două sau trei specta
cole shakespeareene, o „Sfîntă Ioa
nă" de Shaw, un Racine, cîteva lu
crări originale. O asemenea politică 
de repertoriu i-a atras stima publi
cului și n-a rămas fără urmări asu
pra pregătirii trupei. în stagiunea 
actuală — jubiliară pentru teatrul 
timișorean, care a împlinit 20 de 
ani de existență ■— < 
tate nu mai puțin 
miere pe țară șl nu 
ferice, alese doar 
„notă aparte", ci cu 
fante : două piese românești apar
ținînd unor autori de primă mînă 
— „Anton Pann“ de Lucian Blaga 
și „Răzbunarea sufleurului" de 
Victor Ion Popa — o capodoperă 
clasică : „Ifigenia în Taurida" de 
Euripide și una dintre operele 
reprezentative care atacă pro
bleme ale contemporaneității, „Fi
zicienii" de Diirrenmatt. Și tre
buie să spunem că aceste 
spectacole s-au bucurat de 
interes și apreciere în rîndurile pu
blicului și criticii.

Este un merit al conducerii Tea
trului din Timișoara de a nu fi scă
zut de-a lungul anilor exigența 
pentru calitate. A existat și aci, 
ca și în alte locuri, o fluc
tuație continuă a cadrelor actori
cești și regizorale, un du-te vino 
care dăunează și muncii de pers
pectivă a teatrului și fiecărui ar
tist în parte ; cu toqte acestea, a 
fost păstrat un nucleu trainic și un 
spirit viu, valorile plecate au fost 
înlocuite tot cu valori, sarcinile 
propuse n-au fost micșorate. Tea
trul și-a conturat elemente ale unui 
stil propriu, întemeiat pe jocul rea
list și pasionat al actorului. Chiar 
cînd un spectacol e criticabil, chiar 
cînd ești în dezacord cu viziunea 
regizorală sau cu concepția unor 
roluri, nu poți să nu recunoști că 
rar se coboară sub un anumit ni
vel, și tocmai acest „anumit nivel" 
reprezintă continuitatea, conștiința 
profesională, existența unei perso
nalități a teatrului.

Aceste trăsături au ieșit în evi
dență și cu prilejul recentului tur
neu la București, cu „Răzbunarea 
sufleurului" și „Fizicienii". în „Răz
bunarea sufleurului", scrisă în anii 
'30, Victor Ion Popa se răfuia, cu

Șl EXIGENT
haz dar și cu durere, cu cabotinis
mul unor false „vedete" care nu 
catadixeau măcar să-și învețe rolul 
și care împiedicau afirmarea tine
relor talente. E în această piesă o 
înfruntare puternică între adevă
rata credință în artă, între sinceri
tatea inspirației — pe de o parte, 
și săîăcia de gîndire, infatuarea 
manieristă pe de altă parte. Primul 
dintre acești doi termeni care se 
confruntă a apărut mai convingă
tor în reprezentație. în rolul bătrî- 
nului sufleur care pune la cale în
treaga farsă, spre a face loc pe 
scenă unei debutante înzestrate, 
Gh. Leahu a avut mult farmec, căl
dură și bogăție interioară. Spon
tan și comunicativ transmisă sălii, 
creația actorului este rodul unei 
compoziții minuțioase, atent doza
te, în care intră și dragostea ne-

Turneul actorilor

clienți pe zi, 
ele intr-un 

fața fluviu- 
nerăbdători, 
se orienteze

Secrete deconspirate
Tovarășul Antonescu lucrează la 

magazinul universal „București". 
S-a reîntors de curînd din Franța, 
unde a făcut cunoștință cu expe
riența magazinului „Printemps".

— Marfa să fie expusă, nu mobi
lierul — spune el. Acesta e crite
riul unei deserviri moderne. I-am 
întrebat pe francezi de ce pun 
marfa pe măsuțe.

— Toată problema într-un ma
gazin universal e să ofere clienți- 
lor posibilitatea de a se mișca lejer, 
de a se orienta repede, de a alege 
repede, de a cumpăra repede.

în cele mai bune magazine uni
versale, de mare faimă, raioanele 
sînt dispuse ca niște mici insule. 
Toate mărfurile — la vedere.

Cum e la „București" ?
La etajul IV au dispărut raftu

rile care astupau lumina. S-a sem
nat și actul de deces al tejghelelor 
la acest etaj. La fel, la magazinul 
universal din Reșița. Le-au luat 
locul stenderele, tronsoane de me
tal sau alte utilaje de expunere.

Făcînd o punte peste ani, 
cine nu-și aduce aminte toa
tă viața de „prietenul cel 
mai bun din tinerețe”, de 
omul pe care l-a simțit cel 
mai aproape, căruia i-a îm
părtășit gîndurile cele mai 
intime, cu care în discuții a- 

.prinse și nu o dată contro
versate și-a verificat trăini
cia aspirațiilor, planurile de 
viitor, primele convingeri 
despre viață, despre oameni, 
despre literatură 
despre prietenie ?

„Cit respect și 
merită prietenia! 
Boccaccio. Ea este 
face să se nască, 
întreține cele mai frumoase 
sentimente de /generozitate 
de care e capabilă inima 
omenească" Prietenia — 
născută chiar în anii copilă
riei și poate mai mult în anii 
tinereții, se leagă pe terenul 
unor afinități sufletești, al 
unei corespondențe în ceea 
ce privește preocupările, mo
dul de a vedea lucrurile, 
lumea înconjurătoare.

Ancheta pe care am în
treprins-o în rîndul unor 
cadre didactice, părinți, ti
neri și cetățeni de diferite 
profesii a dat răspuns la 
multe din problemele privind 
modul cum își pun amprenta 
asupra caracterului, 
concepției de viață și 
duitei prieteniile dintre

■ neri.

sap ar+S,

cîie elogii
— scria 

aceea care 
hrănește și

asupra 
con- 

ti-

„Merele 
putrede..."

„De cîteva săptămîni — 
ne-a spus prof. Sofia Puș- 
cașu, șefa secției de învăță- 
mînt a Sfatului popular al 
Capitalei, în catalogul clase' 
a Xl-a de la Școala medie 
nr. 39, în dreptul numelui lui 
C. S. s-a făcut mențiunea 
„exmatriculat”.

Ce se întîmplase? In timp

ce colegii lui C. 5. se pre
găteau febril pentru încheie
rea studiilor medii, el aduna 
absență după absență (pînă 
la urmă 80 la număr) și ma
nifesta o completă nepăsare 
față de îndatoririle școlare. 
Profesorii, dirigintele, orga
nizația U.T.M. s-au îngrijorai 
și au încercat să-l ajute; au 
discutat de mai multe ori cu 
părinții situația unicului lor 
fiu. l-au sfătuit. Degeaba 
însă. C. S. fusese atras Intr-un 
cerc de prieteni, printre care 
se aflau tineri care au renun
țat să frecventeze școala șl 
aveau ca ocupație... 
rea pe bulevard, 
cu bani în buzunar 
de la părinți, C. $. 
copios timpul liber, 
a inclus și orele de 
Părinții, in dragostea lor 
prost înțeleasă față de copil, 
«n-au îndrăznit să-i tulbure» 
în vreun lei prieteniile.

lată un exemplu care atestă 
că uneori, doi-trei prieteni 
pot avea o influență mai pu
ternică asupra unui tinăr de
cît toți colegii săi la un loc. 
Răspunderea școlii și a pă
rinților pentru ivirea unor 
astfel de situații este, desi
gur, mare ; ele readuc în 
atenție morala cunoscutului 
proverb despre „merele pu
trede".

Am discutat nu o dată cu 
părinți care se miră de ce 
unul sau altul dintre copii 
„admiră" pe acei tineri, care 
își fac un titlu de mîndrie 
din a nu învăța și a fi im- 
pertinenți cu profesorii și alți 
oameni maturi, sau fac pa
radă de forța lor atletică 
bruscînd elevii mai mici.

Care este explicația ? Nu 
întotdeauna copiii pot să dis- 
cearnă 
bun sau rău în comportarea 
colegul 
rășului 
ții. La 
rinți nu știu să devină con- 
fidenții

plimba- 
Mereu 
primiți 
savura 

în care 
școală.

singuri ceea ce este

ilui de bancă, a tova- 
de joacă sau distrac- 
rîndul lor, unii pă-

adolescenților, sfătui-

au iost prezen- 
de patru pre- 

i cu piese peri- 
: pentru a face 

lucrări impor-

timișoreni 
la București

țărmurită a vechiului om de mese
rie pentru scîndurile scenei și bu
nul simț al omului mărunt dar cin
stit, erou tradițional al comediei ro
mânești. Cătălina Buzoianu (tînăra 
actriță) a jucat cu reală dăruire, 
făcîndu-ne să credem în succesul 
final al eroinei. Am remarcat umo
rul firesc, neforțat, al tînărului actor 
Miron Șuvăgău, interpret al unui 
pompier cam „picat din lună".

Cea de-a doua fațetă a specta
colului, satira la adresa manieris
mului și vedetismului, mi s-a părut 
mai puțin reușită. Sînt de reținut 
cîteva momente în care Ștefan Ior- 
dănescu a evocat veridic figura 
actorului de modă veche, cu toa
nele, superstițiile și apucăturile 
sale rutiniere. în schimb, interpre- 
ții junelui-prim fanat și primei-a- 
moreze ofilite (Ștefan Mării și Lulu 
Popescu-Pop) n-au avut haz, n-au 
scos în evidență ridicolul pozei 
statuare, al îngîmfării înteme
iate pe însușiri de mult necultivate 
și sclerozate. Regia (Dan Radu Io- 
nescu), deși a asigurat acuratețea 
de ansamblu a spectacolului, a 
abuzat pe alocuri de trucuri sce
nice care aparțin, ele însele, unei 
modalități învechite de teatru. De 
exemplu, repetînd în taină cu pro
tejata lui, sufleurul îi dă sfaturi, de
sigur simpliste și stîngace, dar a- 
ceastă scenă a fost prea mult în
groșată de dragul „cîrligelor". în 
actele II și III se face exces de 
gesturi și exclamații. Cu toate a- 
cestea, în liniile sale mari, spec
tacolul e străbătut de o generozi
tate a ideilor și sentimentelor care 
i-a adus, pe merit, aplauzele spec
tatorilor.

„Fizicienii" a pus, fără îndoială, 
colectivului probleme dintre cele

mal dificile. Diirrenmatt pronunță 
aici un avertisment lucid și cutre • 
murător cu privire la primejdiile 
folosirii fizicii moderne în scopu
rile unei politici • militariste. Moe
bius, cel țnal mare fizician al tu
turor timpurilor, s-a prefăcut nebun 
și s-a lăsat închis într-o casă de 
alienați mintali pentru ca invențiile 
sale epocale să nu slujească trus
turilor războinice. Piesa începe ca 
o comedie polițistă pentru ca apoi, 
prin contrast, tragicul situației să 
fie și mai șocant. Dramaturgul 
pune chestiunea extrem de acut și 
cu o rară forță artistică, lan
sează un apel zguduitor la con
știința umanității. Primind și înțe- 
legînd în toată gravitatea sa acest 
apel, publicul nostru nu poate îm
părtăși scepticismul finalului. Au
torul încheie printr-o „lovitură de 
teatru" descurajantă: sacrificiul lui 
Moebius a fost inutil. Directoarea 
spitalului, ea însăși nebună, a co
piat documentele invențiilor înainte 
de a fi apucat el să le distrugă și 
pe baza lor a întemeiat un trust 
atotputernic avînd ca scop domina
ția mondială. Izvorîtă din marea 
tristețe a lui Dfirrenmatt în fața lu
mii capitaliste, concluzia exprimă 
în același timp contradicțiile acestui 
artist adînc frămîntat de proble
mele secolului său, neputința lui 
de a întrevedea o ieșire.

în spectacolul Teatrului din Ti
mișoara, interpretarea cea mai pro
fundă, cea mai elocventă pentru 
conținutul de idei șl pentru stilul 
piesei a fost aceea a Gildei Mari
nescu, în rolul domnișoarei doctor 
Mathilde von Zahnd, directoarea 
spitalului. Actrița a compus un per
sonaj straniu, grotesc, distanțat 
de spectatori prin faptul că-1 
simțim aparținînd unei lumi străine 
nouă, dezumanizate, dar în același 
timp periculos prin pasiunea cu 
care se poate consacra răului, dis
trugerii. Creația Gildei Marinescu 
domină întreg spectacolul, impri- 
mîndu-i acea notă de bizar, de 
inadmisibil și revoltător, acel fior 
al unei amenințări teribile asupra 
căreia Diirrenmatt voia să-și averti
zeze spectatorii. Reprezentația mai 
cuprinde momente izbutite, de pil
dă scena în care'apare Moebius 
(Gh. Leahu) prima oară, cu pri
virea încețoșată, un om îndurerat, 
bîntuit de întrebări fără răspuns.

Cum aminteam și mai sus, îm
binarea tragicului cu comicul are 
o importanță capitală pentru de
finirea nu numai a 
a întregii viziuni 
Diirrenmatt, inclusiv 
„Fizicienii" este o 
trebuie să provoace 
vocat, de fapt, în spectacolul ti
mișorean) ilaritate, dar rîsul dra
maturgului se schimbă la un mo
ment dat într-o grimasă plină de 
îngrijorare. Din păcate, regizorul 
Constantin Anatol (ale cărui reali
zări le-am apreciat nu o dată) nu a 
intuit, în cazul de față, tocmai a- 
ceastă pendulare între comic și 
tragic. Spectacolul a căpătat ast
fel, în bună parte, un ton sentimen
tal, călduț și didactic, departe de 
specificul dramaturgiei lui Diirren
matt. Discuția-cheie între cei trei, 
pacienți-simulanțl a sunat plat-ex- 
plicativ, fără sarcasmul amar, fără 
aciditatea textului. Din pricina lip
sei de contrast între elementele 
tragice și cele comice, violen
ța acuzatoare a conflictului a 
fost atenuată. Decorul banal (sem
nat de Doina Almășan-Popa) n-a 
contribuit la crearea unei atmos
fere de tensiune.

Teatrul din Timișoara s-a aflat 
în această stagiune într-o perioadă 
de schimbare șl regrupare a for
țelor sale regizorale. Cred că, în 
momentul de față, preocupările 
creatoare ale colectivului trebuie 
să se îndrepte spre cristalizarea 
unui drum propriu în materie de re
gie și scenografi-, spre realizarea 
unor montări mai profunde și mai 
îndrăznețe, pe măsura deplină a 
repertoriului ales și a posibilități
lor mari ale trupei.

Andrei BALEANU

Teatrul de Operă și Balet : Bal 
mascat — (orele 19,30). Teatrul de 
stat de operetă : Casa cu trei fele — 
(orele 19,30). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (sala Comedia) : Vizita 
bătrînei doamne — (orele 20), (sala 
Studio) : Vrăjitoarele din Salem — 
(spectacol prezentat de Teatrul Na
țional „V. Alecsandrl" din Iași — 
orele 20). Teatrul de Comedie : Troi- 
lus șl Creslda — (orele 19.30). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Zoo — 
(spectacol prezentat de Teatrul de 
stat din Ploiești — orele 20), (sala 
Studio, str. Al. Sahla nr." 76 A) : 
Fii cuminte, Cristofor 1 — (orele
19.30). Teatrul „C. I. Nottăra (sala 
Magheru) : Colombe — (orele 19,30). 
(sala Studio) ; 3.3.3. — (orele .20). Tea
trul Muncitoresc C.F.R. (în sala Tea
trului Mic din str. C. Miile nr. 16) : 
Pălăria florentină — (orele 16),1 Tea
trul satlrtc-muzical ,,C. Tănase" (sala 
Savoy) • Revista dragostei — (orele 
20), (grădina „Boema") : Veselie la 
174 — (orele 20).
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stilului, dar și 
artistice a lui 
a limitelor ei. 
comedie care 
(cum n-a pro-

lorii lor apropiați și intimi. 
„Din unele discuții am reți
nut că mulți părinți, din cei 
mai bine intenționați, nu sînt 
suficient de edificați asupra 
unei îndatoriri elementare pe 
care o au, spunea cu
noscutul geofizician, acad. 
Sabba Ștefănescu. In ce 
mă privește, am meditat în
delung asupra ei. După pă
rerea mea, a fi confident al 
unui adolescent înseamnă nu 
numai a-i asculta cu discre
ție confesiunile, ci și a gindi

e nevoie în educația tineri
lor. Știu însă și părinți, 
care au înțeles că a fi 
prieteni cu copiii lor înseam
nă a-i antrena la conversații 
și distracții de un gen pe 
care nu vreau să-l definesc. 
Există oameni care-și atribuie 
chiar un titlu de glorie din 
aceea că fiii lor „rezistă" la 
petreceri o noapte întreagă, 
spunînd cam așa : îmi sea
mănă, și eu eram la fel la 
vîrsta lui. Unele familii creea
ză condiții copiilor să se

Din lumea adolescenței

FLOAREA

A PRIETENIEI
pentru el, a-l ajuta să gă
sească soluții în problemele 
ce-l frămîntă. Supravegherea 
părintească este bine să în
soțească pe copii în mod 
discret — însă permanent. 
Nu este admisibil — și 
date fiind consecințele atît 
de grave — nu este scuza
bil sub nici un motiv ca pă
rinții să nu știe cu cine și 
unde își petrec copiii timpul".

Desigur, dacă dorim să a- 
vem confidențele copiilor, 
trebuie să știm să le primim. 
Nu de enervare, ceartă și o 
ploaie nesfîrșită de incrimi
nări, de exces de autoritate

„distreze'', plecind de acasă 
cînd aceștia dau „serate" 
și cataloghează aceasta ca 
un „mare act de amiciție".

Cînd Amor își 
trimite săgeata

Cunosc părinți și chiar 
profesori care se îngrijorea
ză la ce.l dinții semn că în 
sufletul adolescentului și-a 
făcut loc dragostea. Și nu 
rare sînt cazurile cînd ei în
cearcă să înăbușe acest sen
timent, din teama că va slăbi

interesul pentru învățătură. 
Alții, dimpotrivă, încurajează 
fără rezerve relații dintre 
băieți și fete.

Firește, este de 
profesorul emerit 
Costea din Turnu 
cînd săgeata lui Amor nime
rește pe vreunul din elevi, se 
creează o situafie dificilă 
pentru educator. Dar el nu 
poate da o dispoziție : 
interzic să iubești.

Putem însă să privim ne
păsători sentimentele de a- 
cest gen ale tinerilor? Nici
decum I Directoarea unei 
școli din Capitală ne relata 
cu mîhnire despre unul din 
foștii ei elevi care, îndrăgos
tit subit în vacanța de iarnă, 
pe care a petrecut-o într-un 
orășel, a părăsit școala cu 
cîteva luni înainte de exame
nul de maturitate și s-a an
gajat funcționar pentru a fi 
mai aproape de iubita lui. 
Asemenea iubiri, care sparg 
dintr-odafă coordonatele vie
ții, nu pot fi, desigur, în fo
losul -tinerilor. Cu atît mai 
puțin folositoare și demne 
sînt „iubirile" prea des năs
cute în sufletul unor tineri 
care-și arogă o postură de 
„Don Juan" modern.

Dragostea adevărată, pură 
a adolescentului, te înal
ță, te face mai bun, mai 
exigent față de tine însuți, 
mai responsabil față de fe
lul în care-ți clădești propriul 
viitor. Tocmai de aceea, di- 
riginții, părinții au datoria, 
pe care mi se pare că une
ori nu și-o îndeplinesc, de a 
se apropia cu înțelegere de 
cel aflai

Există 
este de 
Florea, 
C.F.R. din Brașov, care cred 
că li se fură un „drept" al 
lor, dreptul la toată iubirea 
de care este capabil copilul 
lor, dacă tînărul se îndră
gostește. Și rău fac. Iubirile 
curate nu slăbesc, nu um-

părere
Achim
Severin,

’fi

la prima iubire. 
din păcate părinți, 

părere iov. Justin 
sudor la Atelierele

breșe dragostea față de pă
rinți.

Evident, educația tinerilor 
nu e o sarcină simplă.

Cheia „porților 
ferecate"

Prietenia adevărată se ba
zează pe înalte principii 
etice. Cel care se așteaptă ca 
prietenul său să închidă ochii 
la greșeli și să accepte tot 
ce face, nu-și caută prieten 
adevărat, ci numai un om 
aflat în preajmă, spunea, pe 
bună dreptate, profesoara e- 
merită Aspasîa Vasiliu, 
de la Școala medie „I. L. 
Caragiale" din Ploiești.

Pentru a educa și a ajuta 
pe tineri să înțeleagă cum 
se cuvine prietenia, trebuie 
să deții cheia „porților fe
recate” a multor inimi. A- 
ceastă cheie se numește în
țelegere, respect, calm. „Din 
păcate, mai sînt colective di
dactice, organizații U.T.M. 
care in probleme atît de de
licate ale vieții tinerilor, ma
nifestă multă indiferență sau 
rigiditate, consideră pro
fesoara emerită Hortensia 
Suhan din Cimpulung Mol
dovenesc. Modul îngust, 
simplist, de a înțelege a- 
ceste probleme se concreti
zează, de obicei, în tonul di
dacticist, rece, „oficial" cu 
care se discută despre prie
tenie și dragoste la orele de 
dirigenfie, în unele ședințe 
U.T.M. etc.

Unii pedagogi consideră 
pe drept cuvînf că tinerii au 
nevoie de mai multe modele 
decît de critici. In tot cazul, 
esențialul e ca tinerii să fie 
ajutați să înțeleagă prietenia 
în sensul care concordă cu 
idealurile noastre cele mai 
înalte despre om și despre 
viață. In toată semnificația 
ei nobilă, în toată frumuse
țea ei.

Stela PREDESCU

Laleaua neagră — film pentru e- 
cran panoramic : Patria (9: 11,30; 14; 
16,30: 19; 21,30). Oliver Twist: Sala 
Palatului R. P. Române (seria de bi
lete 1 394 — orele 19,30), Republica
(9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Ca
pitol (8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15; la grădină — orele 20,15), A- 
renele Libertății (Parcul Libertății
— orele 20,15), Modern (II; 12,15;
14,30; 16,45; 19; 21,15). Hooiieiștii —
cinemascop : Luceafărul (9,30: 11,45;
14; 16,15; 18,30; 20,45). Aurora (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Cer senin : Car- 
pațl (10: 12" 14; 16). Winnetou — cine
mascop : București (9,30; 1145; 14; 
16,45; 19; 21,15), Stadionul 'dinam,
(Șos. Ștefan cel Mare — orele 20,1F 
Grădina „Progresul" (Str. Ion Vie*'
— orele 20,15), Grădina cinematograf
„Expoziția realizărilor economiei na
ționale a R.P.R." (Piața Scînteii — 
orele 20,15), Feroviar (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Excelsior (10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15). Nuntă cu peri
peții (completare Jdris Ivens) : Grl- 
vița (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Melo
dia (completare Colțul prieteniei — 
9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Raby 
Mătiâs : Festival (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Grădina „Tomis" (Calea 
Văcărești nr, 21 — orele 20,30). Cînd 
Martin avea 14 ani (completare Pio- 
nieria nr. 3/1965) : Flacăra (16; 18; 
20), Rahova (16; 18,15; 20,30). Merii
sălbatici (completare Rapsodie unga
ră) : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Bine ați venit 1 (comple
tare Cum am crescut sănătos) : Bu- 
zești (15,30; 17,30; 19,30; la grădină — 
orele 20,15). Armata codobaturilor : 
Union (completare Celule amețite — 
16; 18,15; 20,30). Program pentru copii: 
Doina (orele 10 dimineața). Ne asu
măm răspunderea: Doina (11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Cotrocenl (16; 18,15; 
20,30). Pionierla nr. 3/1965 — Baletul 
negru din Senegal — Șapte secole 
mai tîrziu — Pietre ce înfloresc — 
Eu șl oglinda — Escapada : Timpuri 
Noi (9—16 în continuare ; 17,45; 19,30: 
21,15). Asta-i tot ce s-a Intîmplat : 
Ciulești (completare Gelozie — 16;
18,15; 20,30). Miorița (completare

. 1 Mai 1965 — 10:.12; 14; 16,15; 18,30: 
30,45). Alerg după o stea : Cultural 
(15,30; 18; 20,30). lanoșlk — cinema
scop (ambele serii) : Lumina (9,45; 13; 
16,30; 20), înfrățirea intre popoare 
(16; 19,30), Arta (16; 19,30; la grădină 
—ț orgie 2Q.30). Fernand cow-boy 
(completare Comori de artă româ
nească): Victoria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Dacia (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21). Logodnicele văduve : Crîn- 
gași (completare Gura lumii — 16;
18,15; 20,30). Neamul Șoimăreștllor — 
cinemascop (ambele serii) — (com
pletare Șoptrle): Bucegi (10; 13; 16,15'; 
19,30; la grădină — orele 20), Drumul 
Sării (16; 19). Cronica unul bufon :
Unirea (completare Meciul giganțtlor
— 16; 18,15; la grădină — orele 20,15). 
Cerasella : Vitan (16; 18,15; la grădină
— orele 20,30) Gaudeamus lgitur : 
Munca (completare Sport nr. 2/1965
— 14; 16; 18,15: 20,30). Cronica unei
crime — cinemascop : Popular (com
pletare Gelozie — 16; 18,15; 20,30).
Comoara din lacul de argint — cine
mascop : Grădina „Doina" (Str,
Doamnei nr. 9 — orele 20,15). Bufo
nul regelui : Grădina „Festival" (Pa
sajul Eforie — orele 20,30). Hanka : 
Moșilor (15,30; 18: la grădină — orele 
20,30). Pe urmele lui Ahmed : Cosmos 
(completare Scoarțe populare — 15.45: 
18: 20,15). Cîntînd în ploaie : Viitorul 
(15; 17; 19: 21). Nevasta nr. 13 : Colen- 
tlna (16; 18,15; 20.30; la grădină — o- 
rele 20). Doi băieți ca piinea caldă : 
Volga (completare Drumurile celui 
de-al cincilea continent — 10; 12,30', 
15.30; 18; 20,30) Casa Ricordi : Fia 
reasca (10,30; 15; 17.30; 20). Animalele: 
Progresul (dompletare Sport nr. 2/IBS5
— 15,30; 18; 20,15) Spre culmi : Fla
mura (10; 12; 16: 18; 20). Pacea (10; 
18; 20). Scaramouche — cinemascop : 
Lira (15; 17; 19; 21; la grădină rulea
ză Războiul vesel — orele 20,15). Ra
chetele nu trebuie să decoleze — cir 
nemascop (completare Kremlinul 
rostovlan) : Ferentari (16; 18,15; ? lft). 
Climate — cinemascop: Grădina „>/a- 
hova" (Calea Rahovei — orele 20,30). 
O viață : Grădina „Progresul-Parc" 
(Piața Libertății — orele 20,30).

TEtEV IZ IU NE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 

Pentru copii: Știți să desenați, copii? 
Povestirea „Fricosul" de Ion Aglrbi- 
ceanu. Desenează Iurie Darie. Poves
tiri din Rubovla • „Vin de păpădie". 
20,00 — Emisiune de teatru : „Gai
țele" de Al Kirițescu. Interpretează 
un colectiv al Teatrului C.F.R.-Gip- 
leștl. in pauză : poșta televiziunii. 
In încheiere : buletin de știri, bu
letin meteorologic.

Ieri în țară ; Vremea a fost în ge
neral frumoasă și s-a Încălzit mai 
ales în jumătatea de vest a țării. 
Cerul a fost variabil cu tnnourări 
mai accentuate in Transilvania' șl 
regiunea de munte, unde local an 
căzut averse de ploaie însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul a sufl ,t 
slab pînă la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între. 14 grade 
la Cimpulung Muscel și 28 grade ’,1a 
Calafat. La București : Vremea a fost 
frumoasă, cu cer variabil. Vîntul s 
suflat în general slab. Temperatv, 
maximă a atins 28 grade.

C u m. - g
i r" ■■■ ■vieinecL'

Timpul probabil pentru 10, li și iz 
iunie. In țară: Vreme în general 
călduroasă. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi locale. Vîntul va sufla 
slab pînă la potrivit din vest. Term 
peratura în creștere la început, apoi 
staționară. Minimele vor fi cuprinse 
între 12 șl 22 grade, iar maximele în
tre 23 și 33 grade. In București : Vre
me tn general călduroasă. Cerul va 
fi variabil. Vînt slab pînă la potrivit 
din vest. Temperatura în creștere la 
început, apoi staționară.
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Putem perfecționa 
producția întreprinderii 
cu forțele proprii

în vederea întăririi și permanentizării legăturilor dintre 
știință și producție, propun să se înființeze în marile între
prinderi din țara noastră consilii tehnice-științifice formate din 
oameni de știință, cercetători din diverse institute de cercetare 
și de învățămînt superior, precum și din specialiști din între
prinderea respectivă.

PROIECTELE OE DIRECTIVE ALE

CONGRESULUI AL IV-lea AL P.M.R.

ÎN DEZBATERE
Propun ca în proiectul de Directive ale 

Congresului partidului să se sublinieze nece
sitatea de a se acorda o grijă sporită folosirii 
maxime a rezervelor de scurtare a întregii 
perioade de pregătire și realizare a investi
țiilor, pînă la atingerea integrală a indicato
rilor tehnici și economici proiectați.

Dezvoltarea multilaterală, pe o 
linie ascendentă a economiei na
ționale, este asigurată prin realiza
rea, de la an la an, a unui volum 
crescînd de investiții. Așa cum 
prevede proiectul de Directive pen
tru viitorul cincinal, în perioada 
1966—1970 se va înfăptui un volum 
de investiții din fondurile centra
lizate ale statului de 250—260 mi
liarde lei, cu circa 50 la sută mai 
mare decît în cinci ani anteriori.

Orientarea investițiilor în noul 
cincinal reflectă continuarea nea
bătută a industrializării socialiste, 
în industrie, cea mai mare parte 
a investițiilor va contribui la creș
terea cu precădere a producției 
ramurilor care asigură promova
rea progresului tehnic și dezvol
tarea proporțională și echilibrată 
a întregii economii naționale.

Cei mai inalți parametri 
tehrnd și economici

Aș dori să mă opresc la preve
derile din proiect referitoare la a- 
tenția maximă ce trebuie acordată 
în toate sectoarele, de către toți 
factorii de răspundere — proiec- 
tanți, constructori, beneficiari, 
furnizori de utilaje și materiale, 
foruri de avizare — pentru asigu
rarea celei mai înalte eficiențe e- 
coriomice a investițiilor.

Experiența a dovedit cit de im
portantă este pentru realizarea 
acestei eficiențe analiza temei
nică, în faza de studiu teh- 
nic-economic, a tuturor proble
melor ce condiționează mărimea in
dicatorilor economici și financiari 
ai noilor capacități de producție și 
punerea lor în funcțiune în timp 
cît mai scurt. întocmind studii 
tehnice-economice fundamentate, 
proiecte realiste, colectivele de 
proiectanți de la IPROMET, 
IPRAN, Institutul de proiectări 
laminoare, Institutul de proiectări 
pentru industria alimentară, au a- 
dus o contribuție însemnată la 
executarea la un nivel tehnic ri
dicat a unor obiective industriale 
mari: furnalul de 1000 mc și la
minorul bluming de la Combina
tul siderurgic Hunedoara, fabrica 
de ulei „Unirea“-Iași, fabrica de 
olefine de la Combinatul petrochi
mic Ploiești. Asemenea realizări 
trebuie să constituie un puternic 
îndemn în vederea dezvoltării ex
perienței dobîndite. Așa cum se 
apreciază în proiectul de Directive, 
la concepția noilor obiective tre
buie alese cele mai bune variante 
de proiect care să prevadă adop

tarea de capacități de mărime op
timă, procese tehnologice și utila
je de înaltă productivitate — la 
nivelul tehnicii avansate — cele 
mai judicioase amplasamente și 
soluții constructive menite să con
tribuie la scurtarea duratei de exe
cuție a construcțiilor.

Orice slăbire a exigenței pro- 
iectanților în faza de studiu teh- 
nic-economic poate duce la apre
cieri necorespunzătoare asupra 
economicității obiectivului respec
tiv, la adoptarea unor soluții care 

0 URIAȘĂ RĂSPUNDERE: 
INVESTIREA EFICIENTĂ 
A 250 MILIARDE DE LEI

Tiberiu HORVATH
____________ vicepreședinte al Băncii ......... ...........

de Investiții

nu se potrivesc condițiilor, la 
subestimarea efortului de investi
ții necesar. Un studiu superficial 
se reflectă mai tîrziu în cereri de 
suplimentare a investițiilor, în re
calcularea indicatorilor de efici
ență, în instabilitatea soluțiilor 
de execuție, mărind nejustificat 
durata lucrărilor de construc- 
ții-montaj, prețul lor de cost 
și perioada realizării parametrilor 
proiectați. La Filatura de lină 
pieptănată din Capitală, datorită 
insuficientei documentări în faza 
de proiectare, a modificării soluți
ilor tehnologice și constructive, vo
lumul de investiții aprobat inițial 
a fost majorat pe parcurs cu 40 la 
sută. Nivelul indicatorilor eficien
ței economice proiectate a fost 
influențat nefavorabil, iar terme
nul de punere în funcțiune a a 
cestei unități s-a prelungit nejus
tificat cu un an. Depășirea valorii 
unor obiective, inițial aprobate, 
prelungirea duratei de execuție și 
alte neajunsuri se constată și la u- 
nele întreprinderi din industria chi
miei. Iată de ce este necesar să se 
acorde o maximă atenție calității 
documentațiilor tehnice, amplasă
rii noilor obiective în funcție de 

cerințele majore ale economiei, sin
gurele considerente de care trebuie 
să se țină seama.

Termenul scurt —* 
premisă a eficienței

De multe ori, prin aplicarea 
unor metode moderne de execuție 
a lucrărilor, utilizarea cu indici 
sporiți a utilajelor, constructorii au 
reușit să termine noi obiective in
dustriale într-un timp mai scurt 
decît cel stabilit. Ei au contri
buit în mod esențial la reducerea 
duratei de imobilizare a resurselor 
de investiții în lucrări în curs de 
execuție, la realizarea mai devre
me a parametrilor și eficienței 
economice proiectate. Fabrica de 
acid sulfuric de la Combinatul de 
îngrășăminte chimice Tr. Măgure
le a intrat în exploatare cu un 
trimestru înainte de termenul sta
bilit, Fabrica de conserve de le

gume de la Ovidiu-Constanța a 
fost pusă în funcțiune în 9 luni 
de la deschiderea șantierului, Fa
brica de mobilă Rădăuți în 20 de 
luni, perioade mult mai scurte de
cît cele în care s-au realizat an
terior alte obiective similare.

Respectarea termenului de pu
nere în funcțiune a obiectivelor în 
construcție reprezintă premisa e- 
sențială de realizare a eficienței 
economice în perioada stabilită — 
și nu mai tîrziu. De aceea, se im
pune ca experiența acumulată pe 
unele șantiere să devină un bun al 
tuturor constructorilor, ca lucră
rile să fie executate la un nivel 
tehnic ridicat.

Calcularea timpului 
să înceapă de la 

proiectare
Progresul tehnic determină în

tr-un timp relativ scurt schimbări 
calitative în procesele tehnologice, 
în efectele economice ale uneia sau 
alteia din soluțiile adoptate. Dacă 
întocmirea studiilor tehnice și eco
nomice, a proiectelor și avizarea 
lor se prelungește, procesele teh
nologice, soluțiile constructive se 
învechesc, sînt depășite de evoluția 

progresului tehnic, influiențînd ne
gativ nivelul eficienței investițiilor 
respective. De aceea, consider că 
ar fi util ca în proiectul de Direc
tive ale Congresului partidului să 
se sublinieze necesitatea de a se 
acorda o grijă sporită folosirii ma
xime a rezervelor de scurtare a 
întregii perioade de pregătire și 
realizare a investițiilor, pînă la a- 
tingerea integrală a indicatorilor 
tehnici și economici proiectați. 
Pentru unele categorii de lucrări 
este indicat să se stabilească nor
mative realiste, care să cuprindă 
durate raționale de terminare a 
lor într-un timp optim. Propun ca 
prevederile reglementărilor în vi
goare, care se referă numai la pe
rioada de execuție, să fie extinse 
și asupra timpului de elaborare a 
studiilor și proiectelor, de perfec
tare a achiziționării utilajelor și 
instalațiilor, asupra termenelor în 
care se obțin avizele la documen
tația tehnică. Cred că ar fi bine să 
se studieze și posibilitatea optimi
zării duratei de atingere a para
metrilor proiectați după intrarea 
în funcțiune a noilor capacități.

Această problemă are o mare 
însemnătate pentru respectarea di
feritelor corelații în planul cinci
nal, pentru realizarea mai devre
me a unor produse necesare eco
nomiei naționale.

Nici o concesie la gama 
indicatorilor proiectați

Realizarea eficienței economice 
la noile capacități de producție in
trate în funcțiune presupune în
deplinirea tuturor indicatorilor 
tehnici-economici proiectați. Co
lectivele întreprinderilor respecti
ve nu trebuie să-și concentreze 
Unilateral eforturile, numai spre 
obținerea producției globale, ci în 
aceeași măsură să se preocupe de 
atingerea nivelului proiectat al ca
lității, productivității muncii, pre
țului de cost și rentabilității. Nu 
pot fi nicidecum considerate satis
făcătoare rezultatele Uzinei de 
utilaj petrolier din Tîrgoviște, care, 
în ultimul trimestru al anului tre
cut, a realizat indicatorul pri
vind volumul producției la turnă
toria de oțel în proporție de 131 
la sută, în timp ce — datorită ca
lității scăzute a produselor —pre
țul de cost a fost depășit cu 40 la 
sută. Se impune ca ministerele să 
analizeze sistematic mersul reali
zării tuturor indicatorilor proiec
tați, să îndrume și să controleze 
cu exigentă activitatea tinerelor 
colective de întreprinderi.

Ca organ de finanțare și credi
tare, de evidență și control în do
meniul investițiilor, Banca de In
vestiții are în perioada viitorului 
plan cincinal sarcini multiple. 
Controlul și îndrumarea organelor 
băncii trebuie să contribuie mai 
activ la ridicarea activității eco
nomice în sectorul investiții-cons- 
trucții, să manifeste o exigență 
sporită față de utilizarea mijloace
lor materiale și bănești în toate 
verigile unde se cheltuiesc fonduri 
de investiții, în vederea obținerii 
unei rentabilități maxime și a unei 
eficiențe economice înalte.

Industriei constructoa
re de mașini din țara 
noastră îi revine în pe
rioada viitorului plan 
cincinal sarcina de a pro
duce noi tipuri de utilaje, 
instalații și agregate 
moderne, la cel mai înalt 
nivel al tehnicii actuale. 
Citind proiectele de Di
rective, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din 
întreprinderile acestei ra
muri sînt pătrunși de un 
sentiment de satisfacție 
și legitimă mîndrie pen
tru succesele dobîndite și 
perspectivele pe care 
partidul le deschide ac
tivității lor creatoare. 
Pînă în anul 1970, ei vor 
asiguaa două treimi din 
cantitatea de mașini, in
stalații și utilaje necesare 
înzestrării ramurilor eco
nomiei naționale.

Așa cum reiese din 
proiectele de Directive, 
producția de locomotive 
Diesel electrice și elec
trice magistrale urmează 
să crească în viitorul cin
cinal de 1,8 ori, iar în 
anii 1966—1975 se va in
stala în -centralele elec
trice o putere de circa 10 
milioane kW. O impor
tantă contribuție la în
deplinirea acestor sarcini 
va aduce colectivul uzi
nei noastre. Ponderea a- 
gregatelor energetice în 
volumul total al produc
ției uzinei reprezintă 20 
la sută, iar a motoarelor 
și boghiurilor pentru lo
comotive Diesel electrice 
— 60 la sută. Nu este 
vorba numai de o sub
stanțială sporire a pro
ducției. In prezent sînt 
în curs de asimilare tur
bine cu abur cu puteri 
peste 10 MW — respectiv 
de 12 MW și .50 MW — 
cu parametri mult mai 
ridicați decît la agrega
tele realizate. La aceste 
turbine se vor aplica so
luții constructive noi. Rea
lizarea acestor produse la 
un înalt nivel calitativ 
presupune ridicarea acti
vității colectivului uzinei 
pe o treaptă superioară.

In legătură cu proble
mele ridicate în proiectul 
de Directive, vreau să 
mă refer la necesitatea 
îmbunătățirii activității 
serviciilor de concepție și 
întărirea colaborării uzi
nei cu oamenii de știință.

Propria experiență ne-a 
arătat că încadrarea ser
viciilor de concepție cu 
specialiști avînd o înaltă 
calificare profesională, o- 
rientarea activității aces
tora spre rezolvarea pro
blemelor esențiale puse 
de introducerea tehnicii 
moderne în producție 
constituie o condiție e- 
sențială pentru asimila
rea unor produse cu pa
rametri tehnici și func
ționali înalți. în uzina 
noastră mai mult de ju
mătate din numărul in
ginerilor lucrează în ser
viciile de concepție. Noi

Ing. losif OPRIȘAN 
director general 

al Uzinei de construcții 
de mașini Reșița

acordăm atenție bunei 
organizări a grupelor de 
proiectare, urmărind a- 
daptarea lor la cerințele 
actuale și de perspecti
vă ale producției. Struc
tura organizatorică a 
grupelor de proiectare 
s-a conturat mai bine în 
ultimii ani, o dată cu 
sporirea considerabilă a 
sarcinilor de producție 
ale uzinei. Serviciul con- 
structor-șef a fost com
partimentat pe ateliere 
de proiectare, specializa
te în funcție de grupele 
mari de agregate pe care 
le construim. Grupele 
de proiectare fac o a- 
naliză critică a calității 
produselor, avînd perma
nent în vedere perfec
ționarea lor, elaborarea 
de soluții tehnice noi. 
Pentru scurtarea timpu
lui de proiectare și asi
milarea mai rapidă a noi
lor produse, în atelierele 
specializate se refolosesc 
proiecte existente. Tot
odată, specialiștii urmă
resc să extindă cît mai 
mult tipizarea. Au fost 
tipizate 24 de subansam- 
ble pentru turbine cu a- 
bur, astfel că ciclul de 
proiectare a putut fi re
dus cu 15—20 la sută.

Sarcinile deosebit de 
importante care ne stau 
în față în viitorul cinci
nal impun întărirea în 
continuare a activității 
•de concepție tehnică în 
uzină. în cadrul dezbate
rii proiectelor de Directi
ve, propun forurilor de 
resort să facă o reparti
zare mai judicioasă a in
ginerilor pe întreprinderi, 
în funcție de complexi
tatea producției. Un exem
plu cred că e concludent. 
Cu toate că uzina noastră 
are un grad de tehnicita
te și o complexitate cel 
puțin identice cu ale uzinei 
„Vulcan" din București, 
noi avem cu 50 la sută 
mai puțini ingineri decît 
aceasta. Strîns legat de a- 
ceastă problemă, ar tre
bui să se examineze și 
posibilitățile pentru asi
gurarea unei mai mari 
stabilități a cadrelor ingi
nerești.

Proiectul de Directive 
pune în fața constructo
rilor de mașini sarcina de 
a reproiecta o serie de 
produse din fabricația 
curentă, de a asimila al
tele cu caracteristici și 
performanțe superioare. 
Din proprie experiență 
ne-am convins că asimi
larea de noi mașini și uti
laje pe bază de licențe și 
modele nu absolvă cadre
le noastre de proiectanți 
și constructori de sarcina 
de a ridica performanțele 
produselor prin contribu

ție proprie. Nivelul tehnic 
înalt însușit pe această 
cale trebuie considerat 
un punct de plecare pen
tru noi perfecționări, 
care să țină mereu pasul 
cu progresul rapid al teh
nicii moderne. La noi, în 
uzină, în urma propune
rilor făcute de proiec- 
tanți la motorul de 2 300 
CP s-au aplicat, după in
trarea lui în fabricație, 
peste 200 de soluții tehni
ce noi. Cele mai recente 
perfecționări, față de pro
iectul obținut prin licen
ță, se referă la fixarea 
elastică a motorului pe 
șasiu, îmbunătățirea sis
temului de reglaj, intro
ducerea blocajului pom
pelor de injecție. In pre
zent se studiază posibili
tatea sporirii puterii a- 
cestui motor pînă la 2 400 
C.P. Va crește astfel cu 10 
la sută viteza locomoti
velor.

O contribuție prețioasă 
la perfecționarea produc
ției pe baze moderne, la 
soluționarea unor proble
me tehnice complexe pot 
aduce forțele noastre 
științifice — academicieni, 
cercetători, profesori uni
versitari. Experiența cola
borării uzinei noastre cu 
Institutul politehnic și 
Baza de cercetări din Ti
mișoara a Academiei vine 
în sprijinul sublinierii din 
proiectul de Directive cu 
privire la întărirea conti
nuă a legăturii dintre 
știință și producție. în co
laborare cu aceste două 
instituții, au fost cerceta
te și verificate machetele 
rotorilor pentru turbine 
hidraulice de 7,5 MW și 
11,5 MW în diferite va
riante de palete, iar pe 
baza rezultatelor obținute 
s-a trecut la definitivarea 
construcției și executării 
rotorilor turbinei. Institu
tul politehnic din Timi
șoara a efectuat cercetări 
și măsurători electroten- 
sometrice pentru determi
narea experimentală a so
licitărilor în diafragmele 
turbinelor cu abur. Pentru 
motorul Diesel de 2 300 
C.P. au fost asimilate, cu 
sprijinul Institutului de 
cercetări metalurgice, o 
serie de aliaje speciale 
care înainte se importau.

In prezent, în colabora
re cu Institutul politeh
nic, se studiază posibilită
țile de îmbunătățire a as
piratorului pentru tipul 
de turbină hidraulică de 
8,2 MW. Cu sprijinul Ba
zei de cercetări a Acade
miei se elaborează o nouă 
tehnologie de sudare și 
tratament termic a table
lor groase din oțel cu re
zistență mărită. De ase

menea, continuă încercă
rile pentru introducerea 
debitării materialelor cu 
grosime de peste 100 mm 
cu jet de plasmă. Va tre
bui însă ca această cola
borare să fie orientată 
spre soluționarea proble
melor majore, esențiale 
pentru ridicarea nivelului 
tehnic al produselor. Tre
cerea la realizarea unor 
agregate de capacitate din 
ce în ce mai mare impu
ne creșterea gradului de 
complexitate a producției, 
ridică noi probleme teh
nice în fața colectivului 
uzinei.

Bizuindu-mă pe rezul
tatele fructuoase ale co
laborării noastre cu oa
menii de știință, pe acti
vitatea consiliului tehnic- 
științific al uzinei, pro
pun ca, în vederea întă
ririi si permanentizării le
găturilor dintre știință și 
producție, să se înființeze 
în marile întreprinderi din 
țara noastră consilii teh
nice-științifice formate 
din oameni de știință, cer
cetători din diverse insti
tute de cercetare și insti
tute de învățămînt supe
rior. precum și din spe
cialiști din întreprinderea 
respectivă. Aceasta ar a- 
sigura un cadru organi
zatoric adecvat pentru o 
conlucrare activă între 
oamenii de știință și spe
cialiștii din producție, ar 
stimula extinderea apli
cării tehnicii noi, cit și 
activitatea de cercetare.

Aș vrea să mă refer la 
încă o problemă. S-ar 
putea crede că ea este de 
mică importanță. Despre 
ce e vorba ? Adesea sîn- 
tem puși în situația de a 
produce șuruburi și piuli
țe pe mașini universale 
modeme, pe care s-ar pu
tea realiza piese comple
xe, prețul de cost al or
ganelor de asamblare 
crescînd astfel de peste 
trei ori. La această situa
ție s-a ajuns datorită fap
tului că întreprinderile 
profilate pentru astfel de 
produse nu satisfac inte
gral necesitățile noastre. 
Iată de ce consider nece
sar ca forurile de resort 
să studieze posibilitatea 
creșterii capacităților de 
producție în întreprinde
rile care fabrică organe 
de asamblare, potrivit ce
rințelor sporite de astfel 
de produse.

Colectivul uzinei noastre 
a primit cu entuziasm o- 
biectivele mobilizatoare 
prevăzute în proiectele de 
Directive ale Congresului 
al IV-lea al partidului. 
Vom depune toate efortu
rile, toată priceperea și 
cunoștințele noastre pen
tru a contribui la înde
plinirea noului program 
de dezvoltare economică 
elaborat de partid, pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce 
ne revin.

PIATRA UNGHIULARA
A EDIFICIULUI SOCIALIST
(Urmare din pag. I-a)

După cum arată proiectul 
de Directive, în timp ce pro
ducția globală industrială va 
crește în anul 1970 față de 
1965 cu circa 65 la sută, a- 
dică cu un ritm mediu anual 
de 10,5 la sută, grupa A va 
spori cu 70 la sută, iar gru
pa B cu 60 la sută, adică a- 
vînd un ritm mediu anual de 
11 la sută și, respectiv, de 
10 la sută.

Pentru potențialul prezent 
și viitor al industriei noas
tre, pentru ritmul ei înalt 
de dezvoltare, este deo
sebit de grăitor faptul că 
sporul volumului produc
ției industriale în viitorii 
5 ani va depăși creșterea 
producției realizată în peri
oada 1950—1965. Ca atare, 
valoarea absolută a producția' 
ce corespunde unui procent 
în perioada 1966—1970 este 
mult mai mare deci! în 
perioada 1960—1965, deoare
ce ea se referă la o produc
ție globală luată ca bază (a

nul 1965) de peste două ori 
mai mare decît cea din 1959.

O condiție principală pen
tru dezvoltarea economiei 
naționale în ritmurile și pro
porțiile prevăzute de proiec
tul de Directive o constituie 
promovarea și extinderea ra
pidă a progresului tehnic. în 
condițiile contemporane, cînd 
pe plan mondial are loc o u- 
riașă revoluție științifico-teh- 
nică, socialismul este de ne
conceput fără o tehnică ba
zată pe ultimul cuvînt al ști
inței moderne. în zilele 
noastre, relația știință- 
tehnică-producție a deve
nit atît de strînsă, incit 
progresul uneia nu poate 
fi conceput fără progresul 
corespunzător al celorlalte. 
Știința se transformă tot mai 
mult într-o forță de producție 
nemijlocită, iar producția în
tr-o aplicare tehnologică a 
științei. în vederea introdu
cerii cît mai prompte a teh
nicii noi în toate ramurile 
producției materiale, partidul 
nostru se preocupă în conți- 

nuare de asigurarea unei cît 
mai mari mobilități a ramu
rilor producătoare de mijloa
ce de producție pentru a se 
putea adapta rapid, prin mo
dificarea nomenclatorului de 
produse, la schimbările care 
intervin în știință și tehnică. 
Totodată, proiectul de Direc
tive pune accentul pe intensi
ficarea și continua ridicare a 
nivelului cercetării științifice, 
axate în principal pe perfec
ționarea necontenită a proce
selor de producție, promova
rea progresului tehnic în toate 
ramurile economiei și valorifi
carea superioară a resurselor 
naturale ale țării.

O caracteristică a dezvol
tării industriei în viitorul 
cincinal este crearea de 
complexe industriale și în
treprinderi moderne, avînd 
un înalt grad de concen
trare a producției (ramura 
energiei electrice, siderur
gia, chimia, prelucrarea 
lemnului ș.a.). Aceasta va 
determina în continuare modi
ficări substanțiale în structu

ra industriei moderne. O ase
menea orientare a continuării 
industrializării țării creează 
condițiile obiective necesare 
pentru asigurarea pe mai de
parte a reproducției lărgite 
continue și de tip intensiv, 
prin care se asigură făurirea 
unei economii raționale com
plexe, în măsură să pună în 
valoare toate posibilitățile in
terne, resursele materiale și 
umane de care dispunem. O 
astfel de orientare a industria
lizării accelerează apropierea 
țării noastre de nivelul țărilor 
dezvoltate din punct de vedere 
economic.

In programul progresului 
general al țării noastre în vii
torii ani, un loc deosebit de 
important îl ocupă lărgirea ba
zei energetice, creșterea pro
ducției de energie electrică, 
proces ce se impune a fi cu un 
pas înaintea dezvoltării indus
triale în vederea asigurării 
avintului întregii economii na
ționale. Oglindind eforturile pe 
care poporul nostru le face 
pentru asigurarea necesităților 

de energie din resurse proprii, 
pentru valorificarea multilate
rală a surselor energetice, pla
nul de dezvoltare în următorii 
10 ani a bazei energetice și a 
electrificării prevede ca pînă 
în 1975 consumul total anual 
de energie să crească la 70—75 
milioane tone combustibil con
vențional, iar producția de e- 
nergie electrică la 55—60 mi
liarde kWh. înfăptuirea acestor 
importante prevederi constituie 
un factor esențial pentru conti
nuarea în ritm susținut a indus
trializării socialiste a țării, îm
bunătățirea pe mai departe a 
alimentării cu combustibil și 
energie electrică a tuturor ra
murilor economice și satisfa
cerea într-o măsură tot mei 
largă a necesităților de consum 
ale populației.

Indicator de seamă al forței 
economice a unei țări, produc
ția de metal a României socia
liste va crește simțitor în vii
torii cinci ani, asigurînd înfr-o 
proporție din ce în ce mai mare 
necesitățile industriei construc
toare de mașini și ale celor
lalte ramuri. Potrivit, prevede
rilor, producția de oțel va 
atinge în anul 1970 nive
lul de 6,3 milioane tone (adi
că va crește aproape de două 
ori față de nivelul anului 1965). 
Concomitent va spori simțitor 
producția de metale neferoase.

Ținînd seama de rolul vital 
pe care îl are în înfăptuirea 
politicii de industrializare, în 
asigurarea progresului tehnic 

și înzestrarea cu utilaje și ma
șini de mare randament a tu
turor celorlalte ramuri ale eco
nomiei, proiectul de Directive 
prevede continuarea dezvoltării 
susținute a industriei con
structoare de mașini, al 
cărei ritm de creștere a pro
ducției va fi superior celui pe 
întreaga industrie. In viitorul 
cincinal, acestei ramuri îi revin 
sarcini calitativ superioare, deo
sebit de importante, fiind che
mată să-și sporească aportul la 
dotarea economiei naționale cu 
mașini și utilaje perfecționate, 
la nivelul tehnicii mondiale. 
După cum se arată în proiectul 
de Directive, industria construc
toare de mașini își va spori 
participarea la realizarea insta
lațiilor complete necesare ra
murilor economiei, va asigura 
îmbunătățirea calitativă a pro
duselor prin reproiectarea u- 
nora din cele fabricate în pre
zent și prin însușirea de noi 
produse cu caracteristici supe
rioare.

In vederea continuării susți
nute a industrializării țării, pro
iectul , de Directive acordă o 
deosebită atenție lărgirii ba
zei de materii prime a in
dustriei, atragerii în circuitul 
economic a noi resurse, gos
podăririi raționale și valorifi
cării industriale superioare a 
resurselor naturale ale țării.

Un loc important în indus
trializarea socialistă îl ocupă 
industria chimică, menită să 
valorifice la un nivel ridicat re
sursele naturale ale țării, să a

sigure agriculturii diferite pro
duse chimice, să realizeze noi 
materii prime și materiale de 
mare importanță pentru necesi
tățile industriei, pentru lărgi
rea sortimentelor de bunuri de 
consum. Sporirea producției a- 
cestei ramuri de 2,3 ori pînă în 
1970 față de anul 1965 indică 
menținerea unui ritm mediu 
anual superior celorlalte ramuri 
industriale. Atribuind un rol în
semnat industriei chimice în 
dezvoltarea intensivă și multi
laterală a agriculturii, proiectul 
de Directive prevede mari creș
teri la producția de îngrășă
minte, antidăunători etc ; re
marcabile sînt și sporurile de 
producție la mase plastice, fire 
și fibre sintetice, cauciuc sin
tetic, coloranți sintetici, medi
camente etc., în scopul satisfa
cerii variatelor cerințe ale unei, 
economii moderne și a nevoi
lor de consum ale populației.

Creșterea cu prioritate a 
industriei grele este baza si
gură pentru dezvoltarea con
tinuă a industriei bunuri
lor de consum. Potrivit pro
iectului de Directive, industria 
ușoară își va spori cu 50—55 
la sută producția, în cadrul că
reia se va pune un accent deo
sebit pe producția de țesături, 
tricotaje, confecții și încălță
minte — iar industria alimen
tară, a cărei producție creș
te cu 50 la sută, va dezvol
ta în special producția de 
carne, lactate, pește, con
serve de legume și fructe, 
zahăr, ulei — răspunzînd înt'-o

(.
măsură tot mai largă cerințe
lor sporite ale populației.

Intensificarea mecanizării, 
extinderea automatizării proce
selor de producție, introduce
rea tehnicii noi în toate ramu
rile economiei naționale, apli
carea în practică a cuceririlor 
științei moderne, ridicarea ca
lificării cadrelor, vor permite 
creșterea mai departe în 
ritm susținut a productivi
tății muncii, în condițiile 
măririi numărului de sala- 
riați. In perioada 1966-— 
1970, numărul de salariați 
va crește cu circa 900 000, 
în timp ce numărul celor ocu
pați în agricultură va scădea, 
ponderea lor ajungînd în 1970 
la circa 50 la sută din întrea
ga populație activă a țării, față 
de 57 la sută în 1965. Conti
nuarea în ritm susținut a pro
cesului de industrializare se va 
reflecta favorabil asupra folo
sirii forței de muncă, asupra 
structurii sociale și pe profesii 
a populației, determinînd creș
terea rîndurilor clasei munci
toare —- clasa cea mai înain
tată a societății noastre.

★

Concenfrînd în mod stator
nic eforturile poporului spre 
înfăptuirea neabătută a politi
cii de industrializare socialistă, 
partidul asigură prin prevede
rile mobilizatoare ale proiec
telor de Directive ridicarea 
României socialiste pe noi 
culmi ale progresului.
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OALAi Ș C
D I N ATENA

De foarte puține ori, in- 
trind într-o sală de muzeu 
— și aceasta, în lunga mea 
carieră, s-a intîmplat de mul
te sute de ori — am fost mai 
emoțional ca atunci cînd am 
călcat în Stanza della Segna 
tura, camera din Vatican in 
care se iscăleau de către 
papi, începînd cu luliu al ll- 
lea, documentele importante 
ale bisericii catolice. Pășind 
acolo am simțit că eram pe 
cale să încerc una din clipe
le de neuitat ale vieții. Și a- 
ceastă emoție va fi înțeleasă 
de oricine, cînd voi spune 
că pe cei patru pereți, în 
compoziții în formă de lu
netă, se găseau patru din 
cele mai strălucite opere ale 
lui Rafael: printre ele, fresca 
figurînd Parnasul, adică poe
zia, frumosul, sub toate for
mele lui, și aceea intitulată 
Școala din Atena: sinteza 
filozofiei antice, adică a cu
noștințelor legale de știință, 
de cunoașterea exactă a o- 
mului și a naturii. Teme mari, 
esențiale, de caracter uni
versal.

Autorul acestor admirabile 
opere era un tinăr pictor, 
un umbrian, venit dintr-o 
provincie care nu țucase un 
rol de prim ordin în dez
voltarea picturii italiene; fu
sese în Umbria elevul lui 
Perugino intr-o perioadă 
cînd acesta își pierduse o 
parte din calitățile sale de 
noblețe și de sensibilitate, 
exprimate intr-o manieră 
nițel vetustă. Rafael Sanzio, 
adolescent, chip de o grafie 
fizică aproape feciorelnică, 
luase de la Perugino numai 
ceea ce convenea firii sale 
și ajunsese încetul cu înce
tul să se Iacă cunoscut nu 
numai local, cu Madonele 
sale, imagini dintre cele mai 
fermecătoare pe care le cu
noaște pictura italiană, și 
arta in genere, ale materni
tății fericite. Era mult, dar 
destinul lui Rafael era să se 
înalțe mult mai mult și in 
altă sferă decit aceea consa
crată Fecioarei sfrîngîndu-și 
în brațe pruncul, fși dă sea
ma curind despre aceasta și 
cum era holărît să-și ajun
gă scopul și știa că o poate 
face, se îndreaptă în 1504 și 
apoi în 1505 spre Florența, 
unde era sigur că va 
modele mai demne de 
tat, o concepție artistică 
virilă, mai cuprinzătoare, 
completă.

La Florența se găseau a- 
funci Leonardo da Vinci și 
Michelangelo, cei doi uriași 
ai secolului, în culmea repu
tației lor. Rafael era conștient 
de grandoarea lor încă îna
inte de a-i fi cunoscut de a- 
proape ; dar contactul direct 
avea desigur altă forjă deed 
cel intimplător, cu desene și 
lucrări văzufe ocazional. Din
tru început, prin comparație, 
el își dă seama de tot ceea 
ce îi despărțea atunci de arta 
mare la care aspira și în ve
derea căreia părăsise Umbria. 
Simte exact prin ce și unul 
și altul din cei doi înaintași 
îl întreceau și ce trebuia să 
adauge formației sale de pînă 
atunci pentru ca tandreței, 
grației și farmecului să le a- 
dauge un accent bărbătesc, 
convingător și, mai ales, gran
doare. Una din însușirile de 
preț ale lui Rafael era aceea 
de a discerne, la fiecare con
tact important in viață, ce a- 
vantaj putea trage din acel 
contact pentru perfecționa
rea artei sale, răminind totuși 
fidel temperamentului și im
pulsurilor sale native. Cînd 
trecem in revistă astăzi în
treaga sa carieră, multiplele 
influențe și sugestii pe care 
le-a încercat, rămînem uimiți 
de felul cum a știut să-și îm
bogățească însușirile proprii. 
Fără voie ne vine în minte o 
remarcă extraordinar de iu-

Acad. G OPRESCU

dicioasă a lui Delacroix : vor
bind în Jurnalul său despre 
Rafael, el ne spune că acest 
mare artist, care nu s-a stiff 
să ia bunul de care avea ne
voie oriunde îl găsea, știa să 
utilizeze acest bun în aja fel, 
în arta sa, incit totdeauna a- 
vea aerul de a-și lua înapoi 
ceea ce de fapt ii aparfine. 
Sinteza care este Școala din 
Alena demonstrează și ea a- 
celași lucru.

Către 1508 Florența își în
deplinise rolul de lămurire fi 
de completare a educafiei ar
tistice de care Rafael avea 
nevoie. Gîndurile sale se în
dreaptă spre Roma. Deși ti- 
năr, Rafael era în stare de în
treprinderi vaste. Soarta îl 
servește ; în pictorul atîl de 
delicat și cu o înfățișare a- 
proape feminină, Papa luliu II 
ghicește un talent capabil de

antică, grecească ; ea amin
tește de contemporanul lui 
Rafael, de Bramante, care ză
mislea atunci planurile Bas'- 
licii San Pietro.

Pe această uriașă perspec
tivă arhitecturală, pe trepte
le acestei arhitecturi, Rafael 
i-a figurat pe reprezentanții 
gindirii grecești ; e un bre
viar de filozofie, tradus în 
diversitatea unor frumoase 
și elocvente atitudini. In cen
tru, Platon, bătrînul cu barbă 
venerabilă, înalță degetul spre 
cer, metaforă menită să tra
ducă sensul idealist al cuge
tării sale. Aristotel, dimpotri
vă, întinde mîna spre pămint, 
simbol al gindirii sale realis
te. In jurul lor, două grupe 
de discipoli : fresca, de un 
admirabil echilibru, are o 
tensiune dialectică. La stînga 
lui Platon, Socrafe, cîrn, ges
ticulează ; Diogene, cinicul, 
stă trintit jos pe o treaptă, 
cum se cuvenea, făcînd tre
cerea de la planul al ll-lea 
la planul I al compoziției. 
Este aici nu numai Heracli*,
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ȘCOALA DIN ATENA (fragmente) Portretele lui Platon 
și Aristotel

mari înfăptuiri. îi încredințea
ză decorarea pereților noilor 
camere, ale Stanzelor, pe 
care le zidise noul papă. Și 
astfel, Rafael își începe acti
vitatea de freschist, aceea 
care se potrivea cel mai bine 
cu virtuțile sale artistice, de 
desenator cu o concepție 
plastică capabilă să dea uni
tate unor compozifii ample 
— fiindcă frescele din Stan- 
zele Vaticanului au cel pufin 
opt metri lățime fiecare.

Prin arabescul armonic, prin 
continuitatea expresiv undui
toare a liniei, Rafael știa să 
traducă nu numai visul său de 
poet al formelor frumoase — 
care uneori li se par fade mo
dernilor — dar și o aspirație 
adincă spre unitate, aspirația 
de a exprima elanurile vaste 
ale gîndirii și emoția cunoaș
terii. Școala din Atena ni-l 
arată pe artist intreprinzind o 
astfel de sinteză, pătrunsă de 
spiritul epocii sale, de cu
riozitatea nobilă pe care Re
nașterea o arăta naturii și o- 
mului. Proclamind valorile 
antichității oamenii Renaște
rii căpătau conștiința pro
priilor lor aspirații. Școala 
din Atena este mărturia unei 
eliberări a omului, care, pes
te interdicțiile misticismului 
medieval, îndrăznește să pă
șească spre o infelegere ra- 
fionalistă a lumii. Spiritul 
Renașterii găsește în valorile 
gindirii eline un aliat, pe 
care fresca lui Rafael îl oma
giază. Lucru semnificativ in 
această pictură, f 
Platon aduce cu 
lui Leonardo ; 
giu adus unui 
temporan, Heraclit are în 
trăsăturile feței o mare ase
mănare cu Michelangelo. În
săși arhitectura splendidă de 
arcade și de bolți, care for
mează fundalul numeroaselor 
personaje, nu e o arhitectură

figura lui 
i aceea a 

și, alt oma- 
mare con- 

are

dar și Epicur, materialistul pe 
care l-a denigrat cu înverșu
nare filozofia idealist-cleri- 
cală; se înfățișează tinăr și 
încoronat de vită ; Pythagora 
e in primul plan, la stînga, în
conjurat de discipolii săi ; la 
dreapta Euclid, geometrul, și 
Ptolomeu, cu astronomii — 
toți preocupați să-și comuni
ce gîndurile, cu atenție con
centrată. Domină o impresie 
de plenitudine și de inteligen
tă, care se degajă nu numai 
din gesturi și din atitudini, 
dar și din măiestria complexă 
cu care sînt alcătuite grupu
rile de portrete.

Dincolo chiar de alătura
rea explicită, demonstrativă, 
a unor personaje, compozi
ția are o coerentă suverană, 
inepuizabilă. Un pictor mo
dern, Gauguin, observa pe 
bună dreptate că la Rafael 
„există acorduri de linii de 
care nici nu-fi dai seama, 
pentru că ele sînt partea cea 
mai intimă, învăluită, a omu
lui”. Fresca aceasta nu este 
un simplu etalaj de figuri 
prestigioase, ci și o expresie 
autentică a sufletului lui Ra
fael. E o viziune plină de 
grandoare spațială în această 
Compoziție, plină de noblețe 
fără emfază. „Dacă în cen
trul didactic al frescei se află 
gestul lui Platon și Aristotel, 
centrul artistic este fundalul" 
— observa criticul italian 
Lionello Venturi. în bolțile 
acestui fundal, care se urmă
resc una pe alta In adîncime, 
în acest spațiu vast se ci
tește un adevărat extaz al 
cunoașterii. Prezent și el în 
coltul din dreapta al frescei, 
Rafael a făcut din lucrarea 
sa aproape o mărturie lirică. 
Evocînd grandoarea și senti
mentul de inimitabil echili
bru ce emană din această 
compoziție, să ne gindim că 
Școala din Atena era opera 
unui tinăr de 28 de ani I

Mulți își aduc, desigur, aminte de 
filmul „Cutremurul din San Francisco". 
Intre ceie două războaie, ecranul re- 
constituia din decoruri de 
ipsos tragedia adevărată 
duit în anul 1906 temeliile 
și inimile bunicilor noștri, 
cutremurul distrugea, pe 
ceea ce oamenii clădiseră ani îndelun
gați. încă o dată cutremurul se îniățișa 
ca o dezlănțuire stihinică a naturii, dez
lănțuire însoțită de crăpături adinei în 
scoarța pămîntului, de distrugeri, de 
pierderi de vieți omenești.

Multă vreme cutremurele au fost con
siderate ca adevărate „blesteme" pe 
care oamenii trebuiau să le suporte din 
partea divinității. Așa de altfel sînt 
menționate și cele mai vechi catastrofe 
de acest fel despre care avem mărturii 
scrise : erupțiile vulcanice care au dis
trus orașele biblice Sodoma și Gomora.

Astăzi știm fără putință de tăgadă că 
cutremurele au existat încă înainte de 
apariția oamenilor pe pămînt. încă de 
la formarea crustei terestre, planeta 
noastră a fost într-o continuă irămîntare. 
îndeosebi în adîncul straturilor pămîn- 
tești au loc procese complexe a. căror 
caracteristică este o continuă instabi
litate. Cutremurele au loc fie datorită 
mișcărilor lente de reajustare a unui 
echilibru deranjat, lie mișcărilor de 
formare a munților, iie schimbărilor ce 
se produc în starea materiei în condiții
le fizice din interiorul pămîntului. Per- 
turbațiile provocate în zona procesului 
de rupere (focarul seismic) dau naștere, 
datorită elasticității materialului din fo
car și din zona mai apropiată sau mai 
depărtată, unor vibrații care se propa
gă sub formă de unde seismice. Ajun- 
gînd la suprafața pămîntului, undele 
seismice provoacă deplasări bruște ale 
solului cu întregul cortegiu de fenome
ne însoțitoare — adică un cutremur de 
pămînt.

Acesta este cutremurul tectonic, tipul 
cel mai frecvent de cutremur, cel care 
duce la cele mai mari eliberări de e- 
nergie și care, în consecință, se resimte 
pe suprafețe întinse ale pămîntului. In 
afară de acesta se cunosc alte două 
feluri de cutremure : cele stîrnite de e- 
rupțiile vulcanice și cele denumite de 
prăbușire, care au loc din cauza că
derii bruște a pereților unor goluri 
subterane, în special în masivele cal- 
caroase.

Ecouri ale vechilor cutremure de pă
mînt parvin pînă la noi prin cărți și 
documente. Descrieri ale lor au fost 
date de Homer în „Odiseea”, de Vir
gil în „Eneida" și în „Georgice", de 
Eschil în „Prometeu înlănțuit", de Euri- 
pide în „Ifigenia în Taurida"... Gînditori 
ca Aristotel, Seneca, Lucrețiu, Pliniu 
ne-au lăsat unele încercări de clasifi
care și chiar ipoteze cu pretenții de ex
plicare a producerii cutremurelor.

Este interesant de amintit că ipoteza 
lui Aristotel cu privire la mecanismul 
de producere a cutremurelor, anume că 
ele ar fi provocate de degajarea cu 
putere a aerului închis în cavități sub
terane — explicație fantezistă, dar avînd

carton și de 
care a zgu- 
marelui oraș 
încă o dată 
neașteptate.

meritul incontestabil de a face apel la 
fenomene naturale intr-un domeniu în 
care pînă atunci nu se manifestaseră 
decît superstiții — s-a transmis de-a 
lungul anilor pînă la Shakespeare, în 
a cărui piesă „Henric al IV-lea" găsim 
următoarea prezentare a ei :
„......................................... pămîntul
E canonit c-un soi de junghi

în pîntec. 
De vîntul pe nedrept întemnițat 
în burta lui ; cercînd să iasă-afară 
El zgîlțîie pămîntul și dărîmă 
Clopotnițe și foișoare vechi".

O altă explicație fantezistă a originii

FURIIL
PĂMlN

această Ipoteză începe seismologia ca 
știință.

De cînd se fac înregistrări sistematice 
ale cutremurelor cu aparate foarte sen
sibile s-a dovedit că nici o parte a glo
bului terestru nu este cu totul scutită de 
mișcări de natură seismică. Anual au 
loc în lume peste 100 000 de cutremure. 
Din acestea numai o mică parte sint mai 
puternice și pot fi încadrate în rlndurile 
cataclismelor naturale. Iată cîteva 
exemple din cele mai recente. In ie- 
bruarie 1960 cutremurul din Maroc dis
truge complet orașul Agadîr și determi
nă schimbări ale reliefului din jur pînă

E
(

I
De la „blestemul" asupra Sodomei la clădirile 

antiseismice „Pucioasa" d-rului Pangloss : marele 
cerc de foc al Pacificului Ceea ce Jean-]acques 
Rousseau n-a putut prevedea : betonul armat

cutremurelor de pămînt se găsește în 
„Candide" a lui Voltaire. Unul din per
sonajele cărții, doctorul Pangloss (care 
nu pregetă de altfel să afirme că „to
tul e cum nu se poate mai bine în cea 
mai bună dintre lumile posibile"...) are 
părerea sa bine formulată în legătură 
cu marele cutremur care, în 1755, a 
distrus Lisabona, făcînd 60 000 de victi
me : „Acest cutremur nu este ceva nou ; 
orașul Lima (n.n. : să nu uităm că este 
vorba de capitala statului Peru, aflat 
la mii de kilometri depărtare de Lisa
bona 1) a suferit scuturături asemănă
toare anul trecut ; aceleași cauze — a- 
celeași efecte : există desigur o dîră 
de pucioasă pe sub pămînt de la Lima 
la Lisabona...".

Cutremurul din 1755 a trezit interesul 
pentru studiul științific al cutremurelor 
de pămînt în aproape întreaga Europă. 
Cum acest cutremur s-a produs în tim
pul serviciilor religioase prilejuite de 
„ziua tuturor sfinților" (1 noiembrie) oa
meni din diverse țări ale continentului 
au văzut candelabrele oscilînd. Aceas
ta părea să confirme ipoteza emisă de 
învățatul englez John Michell după care 
cutremurele sînt legate de mișcări on
dulatorii produse în interiorul pămîn
tului. Se poate considera că o dată cu

departe sub apele Oceanului Atlantic. 
In același an, cutremurul din Chile face 
numeroase victime, lasă fără adăpost 
2 000 000 de oameni, distruge bunuri 
materiale de o valoare apreciabilă, de
termină ridicări și scufundări de tere
nuri de-a lungul țărmului Pacificului, 
precum și puternice valuri care se pro
pagă pînă în cealaltă parte a oceanu
lui, în Japonia. Un important număr de 
victime și mari distrugeri, precum și 
modificări permanente în forma supra
feței pămîntului aduce după sine cutre
murul din septembrie 1962 din Iran. în 
luna Iulie 1963 un cutremur de pămînt 
cu eiecte distrugătoare se produce in 
Iugoslavia ; mari pagube suferă în spe
cial orașul Skoplje, care, este distrus în 
proporție de nouă zecimi.

Studiul distribuției geografice a cutre
murelor pune în evidență existența unor 
centuri seismice". Cea mai importantă 

seismice coincide cu 
al Pacificului, repre- 
cu o importantă acti- 
ce înconjoară acest 

: este o zonă largă ce 
munții tineri din

dintre centurile i 
„cercul de foc" 
zentat de zonele 
vitate vulcanică 
ocean. O a doua 
se întinde peste
Asia și din regiunile mediteraniene, iar 
o a treia urmărește lanțul de munți 
submarini din Atlantic, din apele arc-

tics pînă în cele antarctice. Arii seis
mice mai reduse cuprind zonele munți- j 
lor submarini din Oceanul Indian și 
partea de est a Africii, precum și gru
puri izolate de insule 
cific și Atlantic.

Enumerarea de mai 
tremurele 
globului 
vedere și 
plificate

din oceanele Pa-

sus arată că cu- 
o bună parte a 
Trebuie avut în 
sînt mult am*  

fenomene distrugătoa*  
re secundare care le însoțes de o- 
bicei ; incendii, inundații; Surpări 
și alunecări de terenuri etc., ca pot fi 
îngrădite prin măsuri corespunzătoare. 
Pe de altă parte, pierderile mari de 
vieți omenești se explică de murite ori 
și prin panica ce se iscă în timpul cu
tremurului. E aici un reflex al fricii pe 
care cutremurele ca fenomene violente 
ale naturii le-au sădit la oameni de-a 
lungul a mii și mii de ani de existență. 
Frică nu întotdeauna justificată, căci 
este poate bine să amintim, în înche
iere, o remarcă a cunoscutului seismo
log australian K. E. Bullen. Vorbind 
despre teama compatrioților săi de a 
se stabili în Noua Zeelandă, țară frec
vent bîntuită de cutremure, el observa 
că de fapt cutremurele au făcut acolo 
mai puține victime omenești decît au 
făcut toți păianjenii, șerpii și rechinii în 
Australia...

In toate locurile bîntuite de spism oa
menii mai mult sau mai puțiși^ avizați 
își pun întrebarea atît de plină' de dra
matism sintetizată de Tudor Arghezi în- 
tr-una din scrierile sale: „Ce te scuturi, 
tu, pămîntule, fără pricină știu/A ?"

Dar dacă pricina intimă a cutre’. J- 
relor nu este încă deplin lămurită, oa
menii pun la punct tot mai multe metode 
care să atenueze efectele acestora.

Măsurile antiseismice nu s-au dezvol
tat în sensul preconizat de Jean-Jacques 
Rousseau după cutremurul de la Lisa
bona : renunțarea la viața în orașe și 
întoarcerea la natură. Oamenii au pre
ferat altă cale : aceea a unei bune cu
noașteri a caracteristicilor seismice a 
unor regiuni și a adaptării construcții
lor (mărime, materiale, dimensionare, 
mod de realizare) la aceste caracteris
tici. O mare victorie în această privință 
a constituit-o folosirea betonului armat. 
Practica a dovedit că edificiile din 
beton armat rezistă cu succes acolo 
unde casele de cărămidă se destramă 
pur și simplu sub influența cutremurului. 
In unele locuri bîntuite mal des de 
cutremure (Japonia, unele din republi
cile sovietice din Asia) s-a trecut la 
construirea de clădiri „antiseismice", 
așezate pe role ce se mișcă de-a lun
gul unor traverse, clădiri care repre
zintă un important grad de siguranță 
pentru locatari. în Japonia au fost cons
truite experimental case care „se plia
ză" la cutremure, putînd apoi fi ridicate 
la loc cu ajutorul unor scripeți... Și lup
ta minții omenești împotriva seismelor 
este abia la începuturile ei...

afectează 
pămintesc. 
că efectele 
de

Prof. Liviu CONSTANTINESCU 
membru corespondent 
al Academiei R.P.R.
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atră-
Unul

Celă-

mult mai 
sugerat 

Cimitirul

întîlnire a fost, in 1484, va
sul cu pinze al navigatorului 
portughez Diego Cam

po- 
de
li-

aflate undeva 
rho-

„Cimitirul liber
locurilor în-în limba 

seamnă „apa cea mare". De 
la izvoarele 
în regiunea lacurilor 
desiene pînă la vărsarea în 
Oceanul Atlantic fluviul 
Congo măsoară 4 650 de km.

Cine îi urmărește drumul 
pe hartă se gindește la un 
imens arc de triumf. Unul 
din picioarele arcului e în
fipt adine in junglă. " 
lalt picior atinge oceanul. 
Fluviul are două nume — 
înainte de a se numi Congo, 
o bună parte a sa se nu
mește Laulaba ; traversează 
de două ori Ecuatorul — o 
dată la Ponterville și o dată 
la Coquilhatville; desparte 
două mari orașe — Brazza
ville și Leopoldville ; dă nu
mele lui celor două state 
congoleze care se întind în 
centrul continentului afri
can.

E un fluviu puternic, că
ruia îi place să-și arate pu
terea sfredelind munții și 
prăvălindu-se în 32 de cas
cade pe o lungime de nu
mai 350 de km. După zona 
cataractelor, el devine însă 
atit de liniștit încît poate 
primi în apele sale marile 
vapoare care 
Atlanticul ca să-1 întîlneas- 
că. Primul venit la această

O istorie 
frămîntatâ

liber Congo".
a 
a 
a 

te- 
care 

de

au străbătut

\Multă vreme, pădurea i-a 
aparat ca un zid pe locui
torii de pe malurile Con
goului de invaziile străine. 
Totuși, atrași de bogățiile 
locurilor au venit aici mai 
intîi arabi, apoi europeni...

Cind albii au debarcat 
aici au găsit o civilizație 
străveche. La 400 de ani 
după portughezul Diego 
Cam, ziaristul englez John 
Rowlands Stanley (devenit 
mai tîrziu sir Stanley), ple- 
cînd să-l caute pe explora
torul Livingstone, a fost cel 
dinții călător care a urmat 
firul fluviului Congo de la 
formarea acestuia în apro
pierea lacului Tanganica, 
pînă la vărsarea în Oceanul 
Atlantic. I-au trebuit aproa
pe 3 ani pentru asta...

Cînd Stanley a atins
ceanul era în anul de gra
tie 1877. Doi ani mai tîrziu 
el accepta propunerea 
gelui Leopold al ll-lea 
Belgiei de a organiza

o-

re- 
al 

așa-

zisul „Stat 
Mai tîrziu, „statul liber" 
devenit oficial colonie 
Belgiei. Regele Leopold 
devenit suveranul unui 
ritoriu îndepărtat, in 
tara sa încăpea de 77 
ori I

La început ceea ce ii 
gea pe colonialiști in Congo 
erau sclavii, lemnul de pa
lisandru, de baobab și de 
sequoia, pieile de crocodil 
și mai ales fildeșul.

Venind aici, colonialiștii 
europeni au început să je
fuiască nu numai fildeș, dar 
mai ales aur și diamante. 
Noile metode de jaf nu se 
deosebeau de cele vechi. 
Fiecare uncie de aur, fie
care piatră prețioasă era 
îmbibată de sudoare, de sin
ge, de lacrimi, de foc. „Sta
tul liber Congo" suna a 
batjocură. Era 
trivit numele 
Mark Twain : 
ber Congo...

De-a lungul 
rile fluviului au atras Insă 
nu numai aventurieri dor
nici de îmbogățire, ci și oa
meni in care setea de cu
noștințe se îmbina cu do
rința de a aduce o alinare 
semenilor lor, atit de dra
matic încercați, 
acești oameni 
românul Sever
nu.

Dîmboviței un șir de confe
rințe care atrag un numeros 
public dornic să audă vor
bind despre misteriosul 
îndepărtatul Congo, pe 
neva care a văzut totul 
proprii săi ochi...

Bătrînii 
cu mîinile tăiate

anilor, malu-

MICA ENCICLOPEDIE
raffl Merele își dezvăluie în continuare noi „talente" terapeutice. 

După influența favorabilă asupra cariilor dentare și a 
gingivîtelor, de curînd un grup de cercetători francezi au de
monstrat noi proprietăți interesante ale acestor fructe.

Pe un lot de voluntari care au mîncat cîte un măr pe zi s-a 
observat că frecvența infecțiilor căilor aeriene superioare (gu- 
turaiuri, faringite, laringite etc.) s-a micșorat cu o treime, iar tul
burările datorite tensiunii nervoase au scăzut cu '/" în raport 
cu grupul de control.

RH In grădina zoologică din Baltimore (S.U.A.) cînd elefanții 
devin nervoși li se oferă să mestece tutun. O „cură" de 

500 grame tutun repartizată în doze egale zilnice timp de cîteva 
zile produce un miraculos efect... liniștitor.

n Puii unor specii de păsări cîntătoare trebuie să învețe să 
**’ cînfe de la păsările adulte, în timp ce la aitele această 
„măiestrie" este mai mult sau mai puțin ereditară. Uneori chiar 
în interiorul aceleiași specii există păsări cu talent înnăscut și 
altele care dobîndssc numai cu timpul arta de a cînta. Astfel 
privighetorile de cîmp cunosc întreg „repertoriul" de cînteee 
specific speciei, chiar dacă au fost crescute începînd de la faza 
de ou, izolat de părinți și de alte păsări adulte.

M Fâsările leipova din Australia, pentru a nu-și cloci ouăle, 
™ își construiesc o clocitoare din nămol și iorburi, așezînd 
ouăle în interiorul ei. Căldura produsă de fermentarea ierbu
rilor le clocește I

jjjg Ce este mai rezistent — firul de păr sau plumbul, cuprul, 
platina, duraluminiu! ? Cercetări comparative au arătat <fă 

numai oțelul poate concura cu rezistența părului omenesc. La o 
grosime de 0,05 milimetri firul de păr suportă o greutate de 
100 de grame.

Aceasta înseamnă că rezistența sa maximă depășește 5 000 
kg/cm p. Se știe, de altfel, că locuitorii Cartaginei apreciau 
foarte mult rezistența firului de păr, împletind din cozile de păr 
ale femeilor funii toarte rezistente necesare mașinilor de lan
sat ghiulele de piatră. Coada de păr a unei femei, cuprinzînd 
în medie 200 de mii de fire, poate susține o greutate de 20 de 
tone.

M Cea mai mare insectă existentă pe pămînt este cărăbușul- 
E3B elefant din Venezuela. Greutatea lui ajunge uneori pînă 
la 250 de grame.

M Ochii muștei sint constituîți din 4 009 de fațete ceea ce îi 
permite să vadă simultan în toate direcțiile.

Unul din 
a fost și 

Plenicea- 
In 1898 tînărul Ple- 

niceanu pornește la împlini
rea visului vieții sale : să 
vadă cu ochii Iui locurile 
cu care-și umpluse sufletul 
citindu-1 pe Stanley. Sosit 
în Congo pe un vas belgian, 
Plenlceanu pătrunde în su- 
sul fluviului și cunoaște 
multe din triburile africane 
care-i populează malurile. 
El asistă la ceremoniile și la 
războaiele localnicilor, are 
aventuri în junglă, traver
sează rîuri în care colcăie 
hipopotami și crocodili, 
lecuiește pe 
răni, învață 
chiar limba 
tr-una din 
prietenii săi
niceanu scrie :

„Dacă m-aș afla numai 
printre negri cred că aș fi 
mai mulțumit Colonialiștii 
sint egoiști din cale afară... 
Prin toate mijloacele caută 
a se ridica și îmbogăți pe 
spinarea altuia.. Ei lovesc 
cind nici nu te aștepți".

întors acasă, Sever Pleni- 
ceanu ține pe malurile

îi 
de 
și 

în-

băștinași 
obiceiurile 
acestora... 

scrisorile către
din țară, Ple-

Nu e prea multă vreme 
cînd cine Spunea Congo 
spunea colonie. Congo fran
cez, Congo belgian... Cuvin
tele se atîrnaseră de numele 
fluviului ca niște ghiulele 
de picioarele unor sclavi. în 
propria sa tară fluviul 
curgea pe pămînturi înstrăi
nate. Iar la suprafața aces
tor pămînturi și înăuntrul 
lor se găsea tot ceea ce ar 
fi putut face bunăstarea și 
fericirea congolezilor: ar
bori de cafea și cacao, 
bumbac și iută, cocotieri și 
arbori de cauciuc, apoi co
sitor și cupru, diamante și 
cobalt, uraniu și fier, plumb 
și wolfram, aur și argint, 
îndeosebi subsolul regiunii 
Katanga s-a dovedit a fi o 
adevărată grotă cu comori 
așteptlnd să fie scoase la 
lumina zilei. Minele din 
Congo furnizează 10 la sută 
din întreaga producție de 
uraniu a lumii capitaliste, 
60 Ia sută din producția de 
diamante a acesteia, 8 la 
sută din producția de cu
pru, 16 la sută din producția 
de germaniu folosit în in
dustria tranzistorilor... Co
lonialiștii au supt ca niște 
căpușe bogățiile Congo-ului 
Cu ce s-au ales băștinașii 
de pe urma acestui jaf? în 
orașele de pe malurile 
fluviului mai trăiesc și azi 
bătrîni care au în loc de 
mîna stingă doar niște cio
turi informe. Sint cei care 
cindva n-au predat stăpîni- 
lor cantitatea cuvenită de 
cauciuc, cafea sau fildeș..,

„Apa cea mare" 
își va spune 
cuvîntul

ani, 
încă 

a Con- 
orașul era înfățișat

In urmă cu cîțiva 
cînd Leopoldville era 
„capitala belgiană" 
goului,
astfel intr-un prospect pen
tru uzul turiștilor : „De la 
negru la alb, de la fabrica 
de sticle pentru coca-cola

In zori la pescuit pe fluviul Congo

pînă 
indigene de olărie, de 
mincărurile alese aduse cu 
avionul de la 
pînă la turtele 
nioc vîndute la colț 
stradă, de la concertele vio
lonistului Yehudi Menuhim 
pină la răpăielile tam-tamu- 
lui într-o noapte ecuatorială 
cu lună, de la marele vapor 
modern cu utilaj tehnic 
perfecționat pînă la piroga 
ce se luptă cu apele năval
nice, de la somptuoasele 
edificii administrative la la
nurile de porumb ce îm- 
prejmuiesc orașul, așa apare 
orașul Leopoldville înfăți- 
șindu-și toate stadiile de 
dezvoltare..."

E o „dezvoltare" bazată 
pe contraste din care ghidu- 
rile au omis cu discreție pe 
cel mai pregnant: contras
tul dintre huzurul colonia
liștilor și crunta mizerie și 
împilare a băștinașilor. Pe 
malurile Congo-ului oamenii 
au aprins nu o dată focurile 
luptei pentru independentă. 
Ei au înroșit cu sînge unde
le Congo-ului pentru ca tara 
să fie liberă, pentru ca oa
menii să se poată bucura de 
bogățiile pămîntului, de 
munca lor.

In 1960, ca urmare a 
luptei de eliberare naționa
lă, pe locul fostelor colonii 
belgiană și franceză au 
luat ființă două state inde

pendente.

la primitivele produse 
la

Bruxelles 
de ma

de

că uria-Dacă e adevărat 
șii nasc uriași, atunci Congo 
l-a născut pe Patrice Lu
mumba. Cine va uita vreo
dată ? Cînd la 27 ianuarie 
1960, Lumumba sosea cu 
avionul la Bruxelles să sem
neze acordul asupra inde
pendentei Congoului, el ve
nea de-a dreptul din închi
soarea colonială de unde 
fusese eliberat cu o zi înain
te. Toți au observat că mîna 
cu care a semnat Lumumba 
era bandajată. Sub bandaj 
singerau rănile pe care i le 
făcuseră cătușele... Uciderea 
acestui patriot de către duș
manii Congoului n-a putui 
să oprească lupta poporului 
său pentru libertate, așa 
cum spargerea unui 
poate opri curgerea 
lui către ocean.

Dintre toate apele 
Congo cu cascadele 
cu debitul său impetuos da 
ape are potențialul hidro
electric cel mai puternic. 
Fluviul e parcă un simb- » 
ca și dînsul frămlntată, ț uiă 
care-i poartă numele are in 
ea capacitatea — nefolosită 
încă — de a preface tumul
tul în putere pentru toți 
cei 15 000 000 de congolezi 
dornici de adevărata liber
tate. „Apa cea mare" de 
abia urmează să-și spună 
cuvintul...

va) nu 
fluviu-

Radu ȚIULESCU
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„ÎNCHEIEM UN NOU CONTRACT 
ISTORIC CU VIITORUL"

| RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
[ Fenomene de stagnare in economia franceză

Ce naște 
bogăția

Noi, în cooperativă, înainte de a 
ne hotărî planul, ne adunăm și îl 
cercetăm în amănunt, îl discutăm 
și, o dată ce l-am iăcut să fie 
hotărîre, ne punem pe muncă.

Zilele acestea, cînd se apropie 
Congresul partidului nostru, po
porul întreg discută planul cel 
mare al țării. Știința comunistă a 
descoperit oglinda iermecată din 
basme : te uiți și vezi cum o să 
arate chipul țării peste cinci ani.

Sînt zile de bucurie pentru că ne 
bucurăm cu toții cînd vedem adu
nate laolaltă, limpede, cite s-au 
făcut și cîte vom mai face pe cinci 
ani de-acum încolo. Numai că la 
■jglinda asta nu ajunge să te uiți : 
ca să devină totul faptă, trebuie 
muncă, se știe doar că banița nu 
se umple cu vorbe : așa zice și 
proverbul, că vremea scapă prin 
crăpătură cînd n-o strîngi bine în 
mîna, dar la omul harnic se uită 
sărăcia pe fereastră și nu îndrăz
nește să intre. Zicale or fi ele 
miilte, numai că înainte nu prea 
erau de folos cînd săracul tot să
rac rămînea. Acum, cu mașinile 
care intră mereu pe toate porțile 
agriculturii noastre, cu îngrășămin- 
tele de care Directivele spun că 
trebuie să se înmulțească, cu toate 
stimulentele și contractările, e mu
sai să scoatem mult, din ce în ce 
mai mult, de pe pămînturile 
noastre.

Noi, cei din Gepiu, am avut une
le certuri cu primăvara, n-a fost ea 
chiar așa cum am fi vrut-o noi, dar 
unde e muncă nu te biruie nimeni 
și sîntem siguri că mia noastră de 
hectare și mai bine, toate cu grîu 
și porumb, plus altele cu tot felul 
de culturi, o să dea rod.

Vita se culcă cu un ban și se 
scoală cu doi, spune o vorbă, și 
nici n-ar fi de mirare cînd te gîn- 
dești că mulgătorii noștri au scos 
mii de litri în plus, că purceii pe 
care i-am contractat la îngrășate 
— trei sute — mănîncă mereu pînă 
ce fiecare o să treacă de 135 kile, 
cîte sînt scrise în contract.

Asta pentru anul în curs ; dar și 
pentru anii ce vin, aceeași proble
mă stă în fața noastră. Să scoți 
mai mult nu numai din pămînt, ci 
și din unealta mai bună pe care o 
ai, din munca ta, să fie socoteală 
și disciplină, să nu existe coopera
tori de care să rîdă femeile că 
„pînă acuma n-a lucrat nimic și a- 
cuma mai șade", ci toți să fie așa

informații PLENARA comitetului central
PRIMIREA DE CĂTRE 

PREȘEDINTELE MARII 
ADUNĂRI NAȚIONALE, ȘTEFAN 
VOITEC, A AMBASADORULUI 

REPUBLICII DEMOCRATE 
VIETNAM

Marți, 8 iunie, președintele Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Populare Române, Ștefan Voitec, 
a primit în audiență protocolară pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al R. D. Vietnam la 
București, Hoang Tu.

PRIMIREA DE CĂTRE 
PRIM-VICEPREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 

GHEORGHE APOSTOL, 
A AMBASADORULUI 

REPUBLICII SOCIALISTE 
FEDERATIVE IUGOSLAVIA

Marți, 8 iunie, prim-vicepreședin- 
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Române, Gheor- 
ghe Apostol, a primit în audiență 
protocolară pe ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al R.S.F. 
Iugoslavia la București, Arso Mila- 
tovici.

PRIMIREA DE CĂTRE 
VICEPREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
PETRE BLAJOVICI, 

A AMBASADORULUI 
REPUBLICII SOCIALISTE 

FEDERATIVE IUGOSLAVIA
Marți, 8 iunie, vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Române. Petre Bla- 
jovici, a primit în audiență proto
colară pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R.S.F. Iu
goslavia la București, Arso Mi- 
latovici.

PLECAREA UNEI DELEGAȚII 
ÎN R. D. GERMANĂ

Marți a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Berlin, delegația 
condusă de tov. Emanoil Florescu, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, care va par
ticipa la o conferință economică 
organizată de C.C. al P.S.U.G.

CU PRILEJUL VIZITEI 
MINISTRULUI CULTURII 

DIN R. D. GERMANĂ
Marți după-amiază, ambasadorul 

R D. Germane la București, Ewald 
Moldt, a oferit un cocteil cu pri
lejul vizitei în țara noastră a mi
nistrului culturii din R. D. Germa
nă, Hans Bentzien. 

cum sînt obiceiurile noastre de 
hărnicie, și aici prin părțile Crișu- 
rilor, și în țara întreagă.

Asta am vrut eu să spun și poate 
că m-am îndepărtat de la altele, 
dar cred că, înainte de a avea 
pretenție la vecin, fiecare trebuie 
să vadă de ogorul lui, de coopera
tiva lui adică, să aibă pretenție de 
la el și ai lui. De aici se naște bo
găția țării de mîine.

Alexandru HALMAGEANU
membru a] cooperativei 
agricole din Gepiu, regiunea 
Crișana

Totul
la o treaptă 
înaltă

Intre pilonii masivi ai energiei 
electrice și cuptoarele fumeginde 
ale industriei grele, noi, textiliste- 
le, zărim fn proiectul Directivelor 
mii de Hori, linii, culori, game și 
nuan(e, vălurile ușoare ale rochii
lor de mîine, tricotajele, stolele, tot 
ceea ce va imbrăca omul muncii.

Și la „Dacia" și, cred, in orice fa
brică a industriei ușoare, citind că 
producția industriei ușoare va creș
te in anii următori cu 50—55°/o, 
ne-am gindit în primul tind la te
lul cum trebuie să arate marele 
volum de mărfuri cuprins în aceste 
procente. Dacă omul de azi e mai 
luminat, dacă facem clădiri paste
late și dacă cerem și mașinilor să 
aibă o estetică a lor, cu atit mai 
mult el va trebui Îmbrăcat cu tot 
ce e mai bun; aspirațiile, suiletul 
inalt al omului, gustul său dezvol
tat, frumusețile pe care le creează 
el, toate acestea ii dau dreptul la 
o haină frumoasă.

Copiii noștri, frații, părinții și băr
bații noștri și, firește, noi Înșine 
dorim frumosul: și spun asta nu 
numai despre textile și tricotaje ci 
și despre încălțăminte și mobilă, 
articole casnice și despre tot felul 
de mărfuri mari și mici, mergind 
pină la ambalajul lor. Cînd ești 
înconjurată de lucruri curate și fru
moase, te simți indemnată să lu
crezi neapărat mai bine-, locul de 
muncă, tramvaiul cu care ajungi 
pină aci, strada și căminul tău pro
priu, toate trebuie să strălucească, 
să oglindească treapta mai inaltă 
pe care a pășit civilizația noastră 
socialistă.

Ca dorința să se transpună mereu 
în fapte, se cere să îndeplinim o con

Au participat Constanța Cră
ciun, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Pom- 
piliu Macovei, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Ion Pas, 
președintele Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, oameni de artă și cultură.

★
Președintele Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, Constanța 
Crăciun, a oferit un dineu în cin
stea ministrului culturii din R. D. 
Germană, Hans Bentzien.

PLECAREA DELEGAȚIEI 
UNIVERSITARE 

DIN R. P. CHINEZĂ
între 20 mai și 8 iunie ne-a vizi

tat țara o delegație universitară 
din R. P. Chineză alcătuită din 
prof. Van Lin. prorector al Uni
versității „Fudan“ din Șanhai, și 
prof. Kao Chun Hua, prodecan al 
facultății de mecanică din Univer
sitatea tehnică „Țiaotun" din ace
lași oraș. în timpul șederii lor în 
țara noastră, oaspeții chinezi au fă
cut o vizită la Ministerul învăță- 
mîntului, unde au fost primiți de 
prof. Jean Livescu, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, s-au în- 
tîlnit cu funcționari superiori din 
acest minister, cu care au avut 
convorbiri în legătură cu diferite 
probleme ale învățămîntului uni
versitar. De asemenea, membrii 
delegației au fost oaspeții univer
sităților și institutelor politehnice 
din București, Cluj, Iași și Timi
șoara.

PLECAREA 
ARHIEPISCOPULUI 
DE CANTERBURY

Marți dimineața a părăsit Bucu- 
reștiul arhiepiscopul de Canter
bury, dr. Michael Ramsey, primat 
al întregii Anglii și mitropolit, care 
a făcut o vizită în țara noastră, la 
invitația patriarhului Bisericii Or
todoxe Române. Oaspetele a fost 
însoțit de episcopul de Gibraltar 
Eley Stanley, și de canonicii John 
Satterthwaite, John Findlow și 
John Andrew.

La plecare, la aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost conduși de 
Justinian, patriarhul Bisericii Orto
doxe Române, Dumitru Dogaru, se
cretarul general al Departamentu
lui Cultelor, precum și de ierarhi, 
protopopi, profesori de teologie și 
preoți din București. Au fost de 
față ambasadorul Marii Britanii la 
București, L. Ch. Glass, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres) 

diție foarte importantă, înscrisă în 
proiectul de Directive: ridicarea 
calificării, pregătirea cadrelor, o- 
rientarea fermă spre cunoașterea a- 
dincă a meseriei. Cînd capeți pe 
mină o țesătură să iasă exact așa 
cum era prevăzut: iar pentru asta 
să ridicăm nivelul de exigență, și 
față de munca noastră proprie, și 
față de calitatea firelor, și față de 
vopsea. Cit privește modelele, să 
hotărască mai des oamenii compe- 
tenți, cuvînlul cumpărătorului să 
aibă o greutate tot mai mare.

Ca să-mi spun întreg gindul pină 
la capăt, Directivele ne îndeamnă 
in industria ușoară să facem Înainte 
nu un pas, ci mai multi pași. Dar, 
cind mergi spre mai bine, cui nu-i 
place să meargă ? Eu, ca femeie, ca 
muncitoare, aș vrea să-i mulțumesc 
partidului ■ nu numai pentru măreția 
acestor Directive, care îmbrățișează 
destinul țării pe următorii ani, ci și 
pentru exigența de zi cu zi față de 
amănuntul care ne înconjoară, exi
gență care trebuie să devină regula 
de conduită a fiecăruia, la muncă, 
in căminul său, la învățătură, pre
tutindeni.

Elena BRÎNCUȘI
muncitoare
întreprinderea textilă „Dacia“- 
București

Legea mersului 
înainte
Locuiesc cu familia mea intr-un 

bloc din centrul Bacăului; sînt 
unul din cei aproape 1 milion de 
cetățeni ai țării care au primit lo
cuință nouă în perioada planului 
șesenal. M-am bucurat citind în 
proiectul Directivelor că alte circa 
300 000 de familii vor primi în ur
mătorii cinci ani locuințe noi. La 
noi, aud, va începe curînd „naște
rea" a numeroase alte apartamen
te noi.

Proiectul Directivelor prevede ca 
locuințele să fie din ce în ce mai 
confortabile și mai bune. Asta în
seamnă că cei care vor primi casă 
după noi vor locui și mai bine. Ne 
bucurăm pentru ei. E legea mersu
lui înainte. Pe ce se bizuie ea 7 Pe 
muncă. Fiecare, la locul nostru, să 
muncim mai bine și o să trăim tot 
mai bine. Asta ne spune partidul, 
la scara țării întregi, prin proiec
tul de Directive și asta ne-o arată 
viața, experiența acestor ani de 
avintată construcție.

Ion COJOCARU
maistru la Uzina metalurgică 
din Bacău

AL UNIUNII TINERETULUI MUNCITOR
în ziua de 8 iunie 1965 a avut loc 

plenara Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor. La 
lucrările plenarei au participat ca 
invitați membrii Comisiei Centrale 
de Revizie, primii secretari ai co
mitetelor regionale U.T.M., membrii 
Comitetului Executiv al Consiliului 
U.A.S.R., activiști ai C.C. al U.T.M. 
și ai Consiliului U.A.S.R., secretarii 
comitetelor U.T.M. și președinții 
Consiliilor asociațiilor studenților 
din centrele universitare.

La plenară au luat parte, de ase
menea, activiști cu munci de răs
pundere din aparatul C.C. al P.M.R,. 
reprezentanți ai unor organizații 
de masă, ministere și instituții cen
trale.

La primul punct al ordinei de zi, 
plenara Comitetului Central aJ 
Uniunii Tineretului Muncitor a 
dezbătut proiectul de Directive ale 
Congresului al IV-lea al P.M.R. cu 
privire la dezvoltarea economiei 
naționale în perioada 1966—1970, 
proiectul de Directive cu privire 
la valorificarea surselor energetice 
și electrificarea țării în perioada 
1966—1975, precum și proiectul de 
Statut al Partidului Comunist Ro
mân — documente adoptate de 
Plenara C.C. al P.M.R. din 31 mai-2 
iunie a.c. De asemenea, au fost sta
bilite măsuri privind participarea 
tineretului la dezbaterea proiecte
lor de Directive și activitatea or
ganizațiilor U.T.M. în întîmpinarea 
Congresului partidului.

Plenara a exprimat entuziasmul 
cu care tineretul, alături de între
gul popor, a primit aceste docu
mente de însemnătate istorică, ale 
căror prevederi conturează tabloul 
măreț al viitoarelor înfăptuiri ale 
poporului român pe drumul socia
lismului. Participanții la dezbateri 
au subliniat deplina adeziune a ti
neretului la prevederile cuprinse 
în proiectele de Directive, care re
prezintă un minunat program de 
muncă pentru poporul nostru, un 
vast cîmp de activitate creatoare 
pentru întregul tineret.

în discuții s-a relevat viul inte
res manifestat de tineret față de 
proiectul de Statut al Partidului 
Comunist Român — document de 
deosebită însemnătate care reflec
tă dezvoltarea partidului, crește
rea forței și rolului său conducă
tor în toate domeniile vieții so

„Suta" e mai
mare

Proiectul de Directive cere o gamă 
mai mare, mai multă varietate a 
tractoarelor și mașinilor agricole. 
Trebuie să vedem mașinile noastre 
făcînd față și la deal și la munte, 
și la vie și în livadă, și la sfeclă 
de zahăr și la cartofi, cu alte cu
vinte mașini adaptate particulari
tăților de teren și cultură.

Lucrul bucură și e un semn de 
maturitate. De fapt, cînd mă gîn- 
desc mai bine, văd în proiectul de 
Directive întreaga noastră econo
mie adusă la un grad tot mai înalt 
de suplețe, servind tot mai bine ne
voile diferite și ale producției și ale 
consumului. Această cerință de di
versificare apare cu atît mai mult 
acum, cînd posedăm necesarul de 
bază al echipării industriale. Orga
nismul economic și industrial al 
țării noastre este astăzi mult mai 
bogat și mai complex : nevoile fie
cărui sector au devenit mai nuan
țate, de mai înaltă specialitate, pe 
baza unei tehnici mai ridicate, iar 
consumul, la fel cu producția, a 
devenit și el mai pretențios.

în proiectul de Directive noi ve
dem și o expresie a complexității 
crescute a economiei noastre, a 
amploarei și a specializării fiecă
rei ramuri a ei. Cu ani în urmă, 
un spor de zece la sută pe an
samblul economiei însemna mult, 
dar azi suta de la care pornești e 
și mai mare, deci și sporul în
seamnă mai mult; iar îndărătul 
cifrei indicînd cantitatea se află 
coeficienții acestei diversități și 
multilateralități a economiei noas
tre — merit al partidului, care a 
pus accentul pe o dezvoltare ar
monioasă a tuturor ramurilor. 
Noul program economic te entu
ziasmează și îți dă convingerea că 
prevederile lui vor fi realizate în
tocmai. Calculele precise care stau 
la baza acestor directive condu? 
la dezvoltarea economiei naționale 
într-un ritm susținut și continuu 
ascendent.

Tiberiu BUDU 
constructor-șef adjunct 
Uzinele „Tractorul“-Brașov

ciale. Prevederile în legătură eu 
munca în rîndurile tineretului și 
sarcinile Uniunii Tineretului Co
munist au- întrunit adeziunea de
plină a tuturor vorbitorilor. Pre
vederile din proiectul de Statut al 
P.C.R. în legătură cu schimbarea 
denumirii organizației revoluționa
re a tineretului din țara noastră 
în Uniunea Tineretului Comunist, 
au subliniat participanții la dis
cuții, creează pentru tineret obli
gația de onoare de â continua cu 
cinste glorioasele tradiții de luptă 
ale uteciștilor, de a-și dărui în
treaga putere de muncă înfăptuirii 
mărețelor planuri stabilite de 
partid.

într-o atmosferă de puternic 
avînt, participanții la plenara C.C. 
al U.T.M. au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Român, exprimînd vo
ința șl angajamentul întregului 
tineret din patria noastră de a con
tribui cu toată capacitatea și pu
terea sa de muncă la înfăptuirea 
prevederilor cuprinse în proiectele 
de Directive care vor fi supuse 
dezbaterii și aprobării Congresului 
al IV-lea al partidului.

La punctul doi al ordinei de zi, 
participanții la plenară au dezbă
tut activitatea politică-educativă 
desfășurată de organizațiile U.T.M. 
șl asociațiile studenților în rîndul 
tineretului universitar, adoptîn- 
du-se măsuri corespunzătoare pen
tru continua îmbunătățire a mun
cii in acest domeniu.

La punctul trei al ordinei de zi, 
plenara C.C. al U.T.M. a adoptat 
unele măsuri organizatorice pri
vind componența Biroului și Secre
tariatului C.C. al U.T.M.

Tovarășul Octavian Nistor a fost 
eliberat din funcția de secretar al 
C.C. al U.T.M., iar tovarășii Ștefan 
Andrei și Costică Chițimia au fost 
eliberați din Biroul C.C. al U.T.M., 
în legătură cu trecerea lor în 
muncă de partid.

Plenara a ales în funcția de se
cretari și membri ai Biroului C.C. 
al U.T.M. pe tovarășii Mircea An- 
gelescu și Vasile Nicolcioiu. De a- 
semenea, plenara a ales pe tovară
șul Marțian Dan, membru al Bi
roului C.C. al U.T.M. și pe tova
rășul Nicolae Mihalache, membru 
supleant al Biroului C.C. al U.T.M.
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Consiliul de Miniștri al Franței a dezbătut recent un bilanț al așa- 
numitului „plan de stabilizare" economică (elaborat și lansat de mi
nistrul finanțelor in noiembrie 1963), urmărind între altele o contraca
rare a tendinței inflaționiste prin reducerea consumului și menținerea 
prețurilor. Comentînd rezultatele obținute și referindu-se la prevederi ale 
celui de-al V-lea plan de dezvoltare economică, presa franceză relevă 
diferite aspecte ale situației economice a țării.

Investițiile 
in intîrziere gravă

în săptăminalul „(.'EXPRESS" din 
6 iunie, Maurice Roy își intitulează 
articolul „Anul întîrzierii tragice". 
Autorul arată printre altele:

Producția va crește în cursul 
acestui an cu mai pufin de 
2,5 la sută, în timp ce, pentru 
a respecta obiectivele celui de-al IV- 
lea plan, creșterea ar fi trebuit să fie 
de 4 la sută. Dar însăși această dată 
de ansamblu este mult prea optimistă. 
Ceea ce înarmează o fără modernă 
pentru concurenfa internațională din 
ce în ce mai acerbă, ceea ce-i per
mite să fie prezentă în cursa pentru 
progres, să asigure muncă interesantă 
și rentabilă tineretului sînt investițiile 
productive. Fiecare uzină nouă devine 
o garanfie a progresului pentru tofi. 
Or, tocmai în acest domeniu 
Franja este pe cale de a înre
gistra o intîrziere tragică. După apre
cierea economiștilor, investițiile pro
ductive ale întreprinderilor particulare 
n-au crescut decît cu 4 la sută în 
1963—1964, în timp ce în perioada 
1959—1962 această creștere a atins 
12 la sută anual. Institutul National de 
Statistică și Studii Economice a pu
blicat în ultima săptămînă o anchetă 
în legătură cu anul în curs, prevăzind 
o scădere de 4 pînă la 5 la sută față 
de anul trecut. Pînă acum se cerea 
ministrului de finanfe să slăbească 
menghina planului de stabilizare pen
tru a permite economiei franceze să 
se dezvolte într-un ritm mai rapid, 
spre a recupera întîrzierile în reali
zarea obiectivelor planului. După pu
blicarea acestor cifre, se pare că în 
joc este însăși dezvoltarea ulterioară 
o industriei franceze...''.

0 cură îndelungată 
de asanare

în „LE FIGARO", cunoscutul pu
blicist și sociolog Raymond Aron 
scrie următoarele :

„Hotărîtor pentru viitorul economiei 
unei fări este problema capitalului

HMÎSSE DES P»tx A LA CONSUMMATION RN EUROPE DEPt’IS 1953.

Creșterea prețurilor de consum in citeva țâri vest-europene după 1953 
(Din revista franceză „L’EXPRESS")

I---------------------------------
| „O viafă culturală
I plină de confinut, înfloritoare"

| — Declarațiile ministrului culturii din R. D. Germană —

I Ministrul culturii din R. D. Ger
mană, Hans Bentzien, care a făcut 

Io vizită în țara noastră, a avut o 
convorbire cu redactorul Agenției 
române de presă „Agerpres", Sanda 

Ilonescu.
Sînt foarte recunoscător, a spus 

el, că mi s-a dat ocazia să vizitez I frumoasa dv. țâră. Mi-am putut da 
seama că în R. P. Română s-a pro
dus în ultimii 20 de ani o uriașă I transformare, că țara dv. a devenit 
un puternic stat industrial, cu o 
agricultură dezvoltată. în același 

Itimp, viața culturală este plină de 
conținut și înfloritoare, creatorilor 
de artă dîndu-li-se posibilitatea I să-și desfășoare toate capacitățile, 
să-și pună talentele în slujba po
porului. în mod deosebit am fost I impresionat de activitatea uriașă 
din domeniul construcțiilor. în toa
te orașele pe care le-am vizitat se I construiește foarte mult, într-un 
stil modern. Vizitele mele în diferi
te instituții de cultură mi-au de- 

_ monstrat că statul acordă o mare 
I atenție dezvoltării științei și artei.

| La campionatele mondiale de lupte greco-romane

i ION CERNEA A CUCERIT MEDALIA DE AUR
în orașul finlandez Tampere 

8 s-au încheiat aseară campionatele 
(mondiale de lupte greco-romane. 

Printre cei 8 sportivi distinși cu 
medalia de aur s-a numărat și I românul Ion Cernea, noul campion 
al lumii la categoria „cocoș" (57 
kg). El a cucerit totodată titlul de 

I campion al Europei. De-a lungul 

fix în întreprinderile de sfat și parti
culare. Or, în această privinjă 
cifrele sînt pufin satisfăcătoare. în 
ceea ce privește chimia, siderurgia 
și industria prelucrătoare, investițiile 
sînt în permanentă scădere. în sec
toarele petrol, lucrări publice, trans
porturi, unde investițiile au crescut în 
anul 1964, se înregistrează în prezent 
o încetinire. Sporul investițiilor pro
ductive pe ansamblul sectorului par
ticular va scădea de la 4 la sută în 
1964, la 1,4 la sută în 1965... Se 
pune întrebarea : de unde ar putea 
să apară o înviorare a activității eco
nomice? Creșterea puterii de cumpă
rare a masei salariafilor a slăbit sim
țitor. După datele Institutului Național 
de Statistică și Studii Economice, «în
cetinirea moderată a creșterii tarife
lor de salarizare a fost împletită cu 
o reducere sensibilă a activității, as*  **)- 
fel încît creșterea masei salariului nu 
este decît foarte puțin superioară miș
cării prețurilor cu amănuntul... Pe scurt, 
prețul cu amănuntul continuă să creas
că (se prevede o creștere ceva mal 
mare de 2 la sută anual)». Experții se 
așteaptă, de asemenea, la o creștere 
cu 1,25 la sută pe trimestru a tarifelor 
orare de salarizare. în aceste condi
ții — cerere stagnantă, preț de pro
ducție în creștere — pare dificil să 
se conteze pe o înviorare viguroasă, 
în afară de cazul în care oficialitățile 
ar apela la o «transformare de struc
tură», adică la eliminarea întreprin
derilor nerentabile și raționalizarea 
prin regrupare.

*) Prescurtare de la Biroul Federal 
de Investigații (în engleză, Federal 
Bureau of Investigations), serviciul 
de politie politică secretă de pe lingă 
Departamentul Justiției al S.U.A.

**) Prescurtare de la Agenția Cen
trală de spionaj (in engleză, Central 
Intelligence Agency).

Ajutorul financiar pe care guvernul 
pare să-l prevadă pentru anumite sec
toare s-ar putea să corespundă unor 
necesități presante, dar nu va rezol
va o problemă, a cărei soluționare 
cere stabilirea unor limite în privința 
beneficiilor... Se prea poate că eco
nomia franceză are nevoie de o cură 
îndelungată de asanare, dar să fim cel 
puțin scutiți de vechile mituri privind 
«echilibrul bugetar» sau «apelul la 
piața financiară» și alte mituri con
temporane”.

Am vizitat Conservatorul din 
București, unde există bune condi
ții de muncă și un corp didactic 
bine pregătit și entuziast. Mi-am 
putut da seama, după rezultatele 
obținute, că în țara dv. crește o 
generație foarte talentată de mu
zicieni. M-a impresionat foarte 
mult existența unei arte populare 
românești atît de dezvoltate.

Răspunzînd unei întrebări referi
toare la colaborarea în domeniul 
cultural între R. P. Română și 
R. D. Germană, oaspetele a decla
rat : între țările noastre există re
lații culturale foarte bune. Aș vrea 
să scot în evidență vizitele recipro
ce ale diferitelor ansambluri artis
tice, schimburile de experiență în
tre oameni de cultură din cele două 
țări și participarea acestora la dife
rite manifestări culturale, științifice 
și artistice. între creatorii din do
meniul culturii s-a stabilit o prie
tenie trainică, care corespunde și 
relațiilor frățești dintre statele 
noastre.

competiției, Cernea a învins concu- 
renți deosebit de puternici, iar 
marți, în ziua finalelor, l-a între
cut la puncte pe polonezul Bernard 
Knitter.

La celelalte categorii pe primul 
loc s-au clasat numai sportivi so
vietici .

FOILETON

F. B. I.
IN RĂZBOI $1 PACE

de Art. BUCHWALD

„Hotărîrea președintelui John
son de a ordona ca F.B.I. *)  să fie 
trimis în Republica Dominicană a 
constituit aici, la Washington, o 
surpriză pentru mulți oameni. 
Unul dintre motivele pentru care 
el a făcut-o — după cum arată 
unele surse — este de a-l găsi pe 
McGeorge Bundy, consilierul său 
de la Casa Albă, care a dispărut 
din momentul cind a avut loc la 
Washington dezbaterea din sinul 
corpului didactic, cu cîteva săptă- 
mini în urmă.

Ultima dată cînd a fost zărit, 
Bundy discuta cu constituționaliș- 
tii și cu fracționiștii rebeli pentru 
a găsi o soluție problemei domi
nicane. Ultimele cuvinte ale lui 
Bundy înainte de a dispare în 
junglă au fost adresate generalu
lui Imbert, conducătorul juntei. 
Se ! afirmă că el ar fi spus gene
ralului : „Ei bine, dacă nu sînteți 
de acord cu un guvern de coaliție, 
ați putea lua în considerare posi
bilitatea de a deveni cel de-al 
51-lea stat (al S.U.A.) 7"

Ministerul Justiției a dezmințit 
că F.B.I.-ul a fost trimis în Repu
blica Dominicană numai pentru 
a-l găsi pe Bundy.

Se zvonește că agenții F.B.I. 
sînt trimiși pentru a se infiltra în 
rîndurile C.I.A. *•)  După cum vă 
amintiți, C.I.A. este aceea care a 
avertizat Statele Unite că în Re
publica Dominicană comuniștii 
urmează să preia puterea. Cind 
s-a vădit că nu este posibil să 
fie scos la iveală vreunul din
tre acești comuniști, președintele 
Johnson s-a supărat foarte tare 
și a declarat că F.B.I.-ul ar putea 
descoperi o jumătate de duzină de 
comuniști, la numai o jumătate de 
oră după ce i s-ar cere. Cei mai 
mulți dintre ei ar fi desigur a- 
genți informatori ai F.B.I.-ului, 
dar... ar fi vorba de comuniști.

★
Așa că președintele Johnson 

l-a chemat pe J. Edgar Hoover 
și i-a spus : „Fă-mi rost de ceva 
comuniști în Republica Domini
cană, și cit mai repede".

Hoover s-a oferit să meargă el 
însuși, dar președintele s-a opus 
acestei idei, spunînd: „A plecat 
Bundy și i s-a pierdut urma... 
N-am de gînd să las să se repete 
figura".

După cum se arată din unele 
surse, F.B.I.-ul va avea două 
funcțiuni. Una va consta în a in
vestiga primejdia comunistă; cea 
de-a doua va fi de a tria pe even
tualii candidați la un viitor gu
vern de coaliție, funcție care în 
trecut era lăsată pe seama fiecă
rei țări din emisfera occidentală.

Este vorba de o nouă funcțiune 
pentru F.B.I. și poate că nu ar fi 
prea mult dacă am prezice că, 
într-o bună zi, toate guvernele la
tino-americane vor trebui să fie 
verificate de F.B.I. înainte de a 
putea guverna în propriile lor 
țări.

Dar adevărata problemă pe care 
trebuie s-o rezolve F.B.I.-ul în 
Republica Dominicană este ce a- 
nume să facă cu C.I.A. Este de 
presupus că C.I.A. s-a infiltrat la 
Santo Domingo în rîndurile stîn- 
gii și că, date fiind fondurile pe 
care le are la dispoziție, probabil 
că o și controlează. Ce se va în- 
timpla acum cînd informatorii 
F.B.I. vor interveni cu propriile 
lor fonduri 7 Vor exista două 
fracțiuni luptînd pentru putere și 
nici una din părți nu va ști că 
cealaltă acționează și ea in fa
voarea Statelor Unite.

★
S-ar putea chiar întîmpla ca ele 

să se ciocnească pe străzile din 
Santo Domingo, ceea ce va pune 
pe soldații din infanteria marină 
a S.U.A. într-o situație cit se 
poate de dificilă. In cine să tragă 
ei 7 In agenții informatori ai 
C.I.A. sau în agenții secreți ai 
F.B.I.-ului 7

Trebuie să se țină seama și de 
factorul moral. Dacă F.B.I. va da 
la iveală mai mulți comuniști de
cît C.I.A., C.I.A. s-ar găsi într-o 
situație foarte proastă și atunci 
s-ar vedea obligată să aducă din 
Cuba cîțiva comuniști pentru a 
dovedi că ea este mai tare. In ca
zul cînd C.I.A. va scoate la iveală 
mai mulți comuniști decît F.B.I., 
F.B.I. s-ar putea vedea nevoit să 
aducă cîțiva comuniști de la Uni
versitatea California.

Singura soluție pe care o între
văd este de a-l trimite pe Bundy 
înapoi în Republica Dominicană 
pentru a negocia înființarea unui 
serviciu secret de coaliție consti
tuit jumătate din agenți C.I.A., și 
jumătate din agenți F.B.I.

In caz contrar s-ar putea ca în 
Republica Dominicană să avem o 
situație confuză și, doamne fereș
te, nimeni nu dorește așa ceva".

(Din „New York Herald Tri
bune")
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HJE PESTE HOTAR
Stare excepțională în Maroc
• Regele și-a asumat puterea politică directă

• Aminarea vizitei lui Burghiba

Partidul Socialist Unificat din Franța5

se pronunță împotriva proiectului Defferre
Corespondență din Atena NOTE

ALGER 8 (Agerpres). — Luni 
seara, regele Marocului, Hassan al 
II-lea, a anunțat într-un discurs 
radiotelevizat instituirea stării ex
cepționale, asumîndu-și puterea 
politică directă. In cuvîntarea sa, 
regele a declarat că „în prezent 
este imposibilă o conciliere a cere
rilor si condițiilor puse de diverse 
partide politice", ceea ce face ca 
țara să treacă printr-o „situație 
critică". Vorbind despre „lacunele 
și impreciziunile" care împiedică 
în prezent aplicarea constituției, 
regele Marocului a cerut schimba
rea unor articole pentru a evita 
„izbucnirea unei noi crize și a pre
veni pericolul instabilității" în 
țară.

1 în aceeași seară guvernul marocan

s-a întrunit într-o ședință extra
ordinară hotărînd ca echipa minis
terială condusă de premierul Ah
med Bahnini să-și prezinte demi
sia, pe care regele Hassan a accep
tat-o marți după-amiază. Surse 
din Maroc relatează că regele a 
continuat în aceeași zi consultațiile 
în vederea formării unui nou gu
vern. Totodată, ministrul afaceri
lor externe al Marocului, Ahmed 
Taibi Benhima, a plecat miercuri 
la Tunis, unde va înmîna preșe
dintelui Burghiba un mesaj din 
partea regelui. Mesajul conține 
cererea ca vizita pe care trebuia 
s-o facă Burghiba marți în Maroc 
să fie ammată pentru o dată ulte
rioară.

PARIS 8. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, trans
mite : Congresul Partidului Socia
list Unificat, care a luat sfîrșit luni 
seara, a hotărît în unanimitate ca 
un Consiliu național al partidului 
să fixeze, în luna septembrie, ati
tudinea definitivă a partidului în 
legătură cu alegerile prezidențiale. 
Rezoluția finală de politică gene
rală, aprobată în unanimitate de 
cei 300 delegați, reprezentînd pe 
cei 12 000 aderenți, declară printre 
altele : „Candidatura lui Defferre 
și proiectul său de creare a Fede-

rației democrate socialiste tinde să 
mascheze alegerea centristă". în 
consecință, congresul P.S.U. propu
ne candidatura unei persoane re
prezentative pe baza unui program 
comun care să nu fie legată de un 
singur partid.

Rezoluția asupra politicii econo
mice și sociale aprobată de aseme
nea, în unanimitate, declară că t 
„Europa riscă să nu fie decit o 
zonă vasală a puterii financiare a 
Statelor Unite". Congresul a rea
les ca secretar național al P.S.U. pe 
Edouard Depreux.

In U.R.S.S. a fost lansată

0 RACHETĂ COSMICĂ
ÎN DIRECȚIA LUNII

Afacerile „Aspida11 și „Pericle“
deferite justiției militare

COMUNITATE...
ÎN AER

Bilanț al pierderilor suferite 
de trupele marionetă de la Saigon 
20000 de soldați scoși din lupta 
in patru luni

MOSCOVA 8 (Agerpres).— După 
cum anunță agenția TASS, în con
formitate cu programul cercetării 
spațiului cosmic și a planetelor 
sistemului solar, la 8 iunie 1965, în 
Uniunea Sovietică a fost lansată 
o rachetă cosmică în direcția Lu
nii. Pe bordul rachetei cosmice a 
fost instalată stația automată 
„Luna-6“ cu o greutate de 1442 
kilograme, înzestrată cu aparataj 
științific și de măsurat.

Lansarea a fost efectuată cu a-

HANOI 8 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția Eliberarea, 
în primele patru luni ale acestui 
an, armata de eliberare națională 
sud-vietnameză a scos din luptă 
circa 20 000 de soldați din trupele 
guvernamentale și americane, a de
clarat într-o conferință de presă un 
purtător’ de cuvînt al forțelor pa
triotice sud-vietnameze. Purtătorul 
de cuvînt a subliniat că victoriile 
cele mai importante repurtate de 
patrioți au fost înregistrate în 
cursul lunii mai. Ceea ce a carac
terizat aceste operațiuni, a spus el, 
au fost scoaterea din luptă a unui 
mare număr de soldați inamici, 
capturarea unei mari cantități de 
arme și muniții, pierderi reduse în 
rîndul armatei de eliberare, distru
gerea unui mare număr de așa-zise 
sate strategice, distrugerea și în
treruperea unor linii importante de 
comunicații ale trupelor dușmane, 
capturarea a numeroși prizonieri, 
organizarea de operațiuni pe baza 
noii tactici, a atacurilor rapide. Nu
mai în puternicele lupte de la Ba 
Gia, a declarat purtătorul de cu
vînt, în trei zile armata de elibe
rare a scos din luptă mai bine de 
2 000 de soldați inamici. într-o sin-

gură luptă a fost distrus un întreg 
regiment dușman. în 17 ore, pa- 
trioții au lansat șase operațiuni, 
după care trupele dușmane au fost 
scoase din luptă. Victoria de la Ba 
Gia, de la sfîrșitul lunii mai, a 
subliniat purtătorul de cuvint, a 
dejucat planul trupelor guverna
mentale și americane de a crea o 
spărtură in zona aflată sub contro
lul armatei de eliberare, precum și 
planul de a crea o linie de legă
tură între bazele aeriene impor
tante americane de la Bien Hoan, 
Ba Ria. Quang Ngai și Da Nang.

*

SAIGON 8 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează că un nou 
grup de studenți catolici au pă
truns marți în Palatul prezidențial 
pentru a reînnoi cererile cercuri
lor catolice privind demisia guver
nului Quat. în același timp, la 
Saigon a avut loc o reuniune a 
preoților catolici în vederea pune
rii la punct a unui plan de acțiu
ne pentru înlăturarea primului 
ministru Quat și a guvernului său.

*

HANOI 8 (Agerpres).— La 7 iu
nie, avioane americane au bom
bardat și mitraliat orașul Vinh, 
din provincia nord-vietnameză 
Nghe An, precum și regiuni popu
late, situate de-a lungul căilor de 
comunicație din provinciile Quang 
Binh. Ha Tinh și Thanh Hoa. în 
provinciile Nghe An și Ha Tinh 
au fost doborite două avioane ata
catoare și multe altele avariate.

Conferința Mesei

jutorul unei rachete cu mai multe 
trepte, 
a fost 
orbită 
tifîcial CU IfclllllU LU1U1, IUI cpui, 
potrivit programului dinainte sta
bilit, aceasta a plasat stația auto
mată pe o traiectorie de mișcare 
în direcția Lunii, Pe traiectoria 
aleasă, zborul stației automate pînă 
în Lună va dura aproape trei zile 
și jumătate. Conectarea aparatu
rii telemetrice, științifice și de mă
surat se face automat, în confor
mitate cu programul de zbor, pre
cum și prin radiocomenzi te
restre. întregul aparataj instalat 
pe bordul stației automate „Lu- 
na-6“ funcționează normal.

Ultima treaptă a rachetei 
plasată, în prealabil, pe o 
intermediară de satelit ar
ai Pămîntului, iar apoi,

Premierul Papan
dreu a anunțat că a 
fost hotărîtă trimite
rea în fața justiției 
militare atit a proble
mei „Aspida", cit și 
a afacerii „Pericle". 
Cazul „Aspida" a a- 
parut pe scena poli
tică greacă acum doua 
săptămîni. Este vorba, 
după cum arată pre
sa, de o organizație 
de importantă minoră 
și cu influentă limi
tată descoperită 
armată. Deși, < 
cum se arată in co
municatul dat publi
cității, „Aspida" nu a- 
vea scop politic și 
nici o legătură cu oa
menii politici, se con
sideră că existenta ei 
contravine principiu
lui după care in ar
mata greacă nu este 
admisă nici o abatere 
de la „activitatea strict 
militară".

Se consideră că un 
cu totul alt caracter 
are acțiunea privind 
judecarea participan- 
ților la executarea 
planului „Pericle", cu
noscut sub numele de 
„puciul electoral din

pre- 
cu 
ju-

i in 
după

noiembrie 1961", prin 
care a fost falsificat 
votul popular, 
lungind astfel 
încă doi ani și
mătate guvernarea 
partidului de dreapta.

Potrivit presei gu
vernamentale, acește 
două afaceri, „Pericle" 
si „Aspida", sînt 
strîns legale între 
ele întrucît inițiatorii 
planului „Pericle", ca
re se mai află încă în 
posturi importante ale 
armatei, au recrutat 
ofițeri în organizația 
„ Aspida" ca apoi prin 
dezvăluirea publică a 
acestei organizații să-i 
compromită pe ofi
țerii loiali fată de po 
litica guvernului. Zia
rele „To Vima" și „A- 
tenaiki" și alte coti
diene ale centrului 
relevă că participah- 
ții la planul „Pericle" 
sint grupați intr-o or
ganizație aparținînd 
orientării de dreapta 
din armată sub nu
mele de „Idea", care 
a format o junta mi
litară cu scopul răs
turnării de la putere 
a guvernului actual.

„To Vima" subliniază 
că „faimoasa junta a 
organizației „Idea" 
primește o lovitură 
grea dat fiind că iniția
torii puciului electoral 
din 1961 sînt membri 
ai actualei organizații 
„Idea". De asemenea, 
confirmarea de către 
ancheta judiciară a 
dovezilor privind a- 
mestecul actualului șef 
al statului major, ge
neralul Ghenimatos, in 
planul „Pericle" pre- 
anunța și . Îndepărta
rea lui de la condu
cerea armatei".

La Atena se așteap
tă cu viu interes re
zultatele anchetei ju
diciare, care, după 
cum subliniază ob
servatorii politici, vor 
aduce cu siguran
ță victoria morală a 
partidului de guver- 
nămint asupra parti
dului de dreapta 
E.R.E. Presa de stin
gă și partidul E.D.A. 
sprijină guvernul iu 
inițiativa de demas
care totală a planului 
„Pericle".

C. ALEXANDROAIE

rotunde Est-Vest
BELGRAD 8 (Agerpres). — La 

7 iunie a luat sfîrșit la Belgrad 
cea de-a 10-a Conferință a Mesei 
rotunde Est-Vest, la care au par
ticipat reprezentanți din 19 țări 
europene și din Canada.

în cadrul grupelor de lucru po
litic și economic, s-au dezbătut 
probleme referitoare la dezarmare 
și securitatea europeană, la situa
ția din Vietnam și din Republica 
Dominicană, la situația din cadrul 
O.N.U., la relațiile economice dintre 
Est și Vest. Conferința a adoptat 
rezoluții în problemele discutate. 
Au fost adoptate rezoluții separa
te în care sînt condamnate agre
siunea americană 
intervenția armată 
burile interne ale 
minicane.

R. P. Română a 
tată la conferință 
Niculescu, secretar general al Co
misiei naționale a R. P. Române 
pentru U.N.E.S.C.O., și Gheorghe 
Dolgu, redactor șef adjunct ai re
vistei „Viața Economică". La 7 iu
nie, participanții la conferință au 
fost primiți de Edvard Kardeli, 
președintele Skupșcinei Federale a 
R.S.F. Iugoslavia.

în Vietnam și 
a S.U.A. în tre- 
Republicii Do-

fost reprezen- 
de acad. Miron

NAȚIUNILE UNÎTE 8 (Ager
pres). — Agenția Reuter relatează 
că secretarul general al O.N.U.. 
U Thant, intenționează să ceară în 
zilele următoare Consiliului de 
Securitate prelungirea mandatului 
forțelor O.N.U. in Cipru. După 
cum se știe, mandatul 
O.N.U în Cipru a fost 
pînă în prezent de cinci 
tualul mandat urmează 
la 26 iunie.

Se așteaptă ca Consiliul de Secu
ritate să se întrunească săptămîna 
viitoare și să aprobe fără dificul» 
tăți prelungirea mandatului forțe
lor O.N.U. în Cipru pentru încă 
o perioadă de trei luni. Forțele 
O.N.U. au misiunea de a menține 
în Cipru ordinea tulburată în tim
pul și după incidentele din decem
brie 1963 între cele două comuni
tăți — greacă și turcă.

forțelor 
prelungit 
ori. Ac- 
să expire

Pe străzile Saiqonului, tineri de
monstrează împotriva regimului sud- 

vietnamez

PROTEST
Intr-o telegramă adresată pre

ședintelui Statelor Unite, două
zeci de scriitori și artiști ameri
cani. printre care șase deținători 
ai premiului Pulitzer, au declarat 
că nu vor participa la serata li
terară și artistică care urmează 
să aibă loc la 14 iunie la Casa 
Albă., Ziarul elvețian „Neue Ziir- 
cher Zeitung" arată că semnatarii 
telegramei, in frunte cu poetul 
Robert Lowell, „și-au exprimat 
îngrijorarea cu privire la cotitu
ra întreprinsă de guvernul John
son în domeniul politicii externe, 
pe care o califică drept agresivă 
și militarists*'.

Un document acuzator
Publicarea ordinului semnat de Chombe pentru asasinarea lui Lumumba

Comunicat comun chino-tanzanian

ALGER 8. — Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite : Revista săp
tămânală „Jeune Afrique" îl acuză în 
ultimul său număr pe premierul congo- 
lez Moise Chombe de a fi ordonat la 
17 ianuarie 1961, cînd era șeful „sta
tului Katanga" asasinarea lui Patrice 
Lumumba. Potrivit revistei, Patrice Lu
mumba a fost executat de căpitanul 
Julien Gat din armata belgiană.

în sprijinul acestor acuzații, care, 
după cum subliniază revista, se bazea
ză pe „o anchetă serioasă și o docu
mentație de necontestat" este publicat 
facsimilul unui ordin semnat de Moise 
Chombe personal, în care se poate 
citi : „Aceștia (căpitanul Gat și un sol
dat belgian) îi vor lua în primire pe 
prizonierii Lumumba, Mpolo și Okito și 
îi vor executa fără Intîrziere. Acest lu
cru este în interesul statului".

11 acuzăm pe Moise Chombe de a 
fi ordonat la 17 ianuarie 1961 asasina
rea lui Patrice Lumumba, scrie revista

menționată. II acuzăm, de asemenea, 
pe căpitanul Julien Gat, pe atunci ofi
țer în armata belgiană, de a fi execu
tat ordinul lui Moise Chombe. Acuza
țiile noastre se bazează pe o dovadă 
formală care a lipsit pînă acum și pe 
care o reproducem în paginile re
vistei.

„Curmarea vieții lui Patrice Lumum
ba, fost președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Congo, este deci 
un asasinat politic, săvîrșit cu preme
ditare de adversarul său notoriu. A- 
cest lucru îl bănuia toată lumea; astăzi 
însă, pentru prima dată, dispunem de 
dovezi incontestabile".

In încheierea articolului, revista „Jeune 
Afrique" scrie, adresîndu-se conducă
torilor O.C.A.M. : „Aveți datoria de a 
acționa cu hotărîre și de a dovedi că 
nu acceptați reabilitarea lui Chombe, 
asupra căruia apasă deplina răspundere 
a unui asasinat politic".

REZULTATELE ALEGERILOR DIN SUDAN 
■ Creșterea popularității partidului comunist în 
rînduriie intelectualilor ■ 
parlament

Prima femeie aleasă in

KHARTUM 8 (Agerpres). — 
Marți, la Khartum au fost date 
publicității rezultatele definitive ale 
alegerilor care s-au desfășurat în 
provinciile de nord ale Sudanului 
Jn vederea constituirii Adunării 
Naționale. Din cele 15 locuri re
zervate diplomaților universitari, 
care au votat în circumscripții spe
ciale, așa după cum prevede con
stituția, 11 au fost obținute de 
Partidul Comunist Sudanez. Prin
tre deputății comuniști din viitorul

organ suprem al țării se numără 
și Fatima Ibrahim, prima femeie 
din Sudan aleasă în parlament. 
Viitoarea Adunare Națională, care 
se va reuni la 10 iunie, cuprinde 
171 de membri: partidul „Al 
Umma“ — 74 locuri, partidul na
țional unionist — 53 locuri, parti
dul comunist — 11 locuri, gru
parea triburilor Bej a — 10 locuri. 
Frontul islamic — 5 locuri, Partidul 
democratic popular — 3 locuri, iar 
independenții — 15 locuri.

Proiectul datează din 1958; cam 
tot de atunci — și neînțelegerile. 
Se luase hotărîrea ca înăuntrul 
Pieței comune să iiințeze și o „co
munitate a aerului". Mai întîi au 
existat neînțelegeri 
denumire, dar pînă 
convenit să i se 
Union". Au urmat 
privire la conținutul acordului; ele 
s-au repetat, dar iără... rezultat. 
La Bruxelles, sub patronajul lui 
Jean van den Bosch, secretarul 
general al Ministerului de Externe 
belgian, au loc din nou discuții. 
La ordinea de zi : probleme le
gate de locul societății în cadrul 
C.E.E., repartizarea veniturilor, po-, 
litica achizițiilor de aparate d< 
zbor. Cele șase societăți — „Atr 
France", „Lufthansa", „Alitalia", 
„K.L.M.", „Sabana" și „Luxair" — 
s-au înțeles să discute cum să 
acționeze „ca un tot" pe piața 
respectivă. Dar o dată cu abor
darea capitolului repartizării ve
niturilor au reînceput divergen
țele. S-a propus un sistem de cote 
pe baza kilometrilor/tone efectu
ați, fără a se ține seama de efor
turile depuse de fiecare din so
cietățile asociate. Prin acest sis
tem, „Air France" ar primi 
„partea leului", fapt care i-ar 
asigura supremația în cadrul „Air 
Unionului". „Lufthansa" și „Alita
lia" cer să fie puse pe picior de 
egalitate, iar „K.L.M." se plînge 
de pe acum că societățile mici 
vor fi puse într-o situație de in
ferioritate. Alt domeniu de neîn
țelegeri : achizițiile de avioane. 
Franța dorește ca pe viitor toți 
cei șase participant să cumpere 
numai avioane fabricate în țările 
Pieței comune. Dar societățile 
„Alitalia" și „Lufthansa", care 
și-au standardizat flota aeriană 
cu tipuri de avioane america
ne, se consideră dezavantajate 
de această propunere. Ziarul „Dio 
Tat", care relatează știrea, apre
ciază că, datorită acestor disen
siuni, „nu sînt de așteptat nici un 
fel de rezultate la Bruxelles".

cu privire la 
la urmă s-a 
spună „Air 

negocieri cu

A. SOCEC

0 TRAMBULINĂ
PENTRU LINDSAY?

Declarație comună iugoslavo-cehoslovacă
PRAGA (Agerpres), — La 8 

iunie s-a încheiat vizita în R. S. 
Cehoslovacă a președintelui R. S. F, 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, secretar 
general al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. La plecare, pe aeropor
tul din Praga, președintele Tito a 
fost însoțit de conducători de par
tid și de stat cehoslovaci în frunte 
cu președintele R. S. Cehoslovace, 
Antonin Novotny, prim-secretar al 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia.

A fost dată publicității o decla
rație comună.

în cursul convorbirilor, cei doi 
președinți — se spune în decla
rație — au apreciat că în relațiile 
dintre țările lor s-a înregistrat un 
progres în lărgirea colaborării în 
domeniile politic, economic, tehni- 
co-științific și cultural, și-au expri
mat hotărîrea pentru continuarea 
acestor relații. Ei au constatat 
totodată „identitatea de păreri a 
celor două părți cu privire la cele 
mai importante probleme interna
ționale. Ei au subliniat că princi
pala caracteristică a evoluției rela
țiilor internaționale în epoca ac
tuală o constituie creșterea forțelor 
care militează pentru menținerea 
și consolidarea păcii, pentru pro
gresul social și înfăptuirea politicii 
de coexistență pașnică".

Președinții celor două țări și-au 
exprimat în același timp îngrijo
rarea profundă față de înrăutăți
rea situației internaționale, care 
s-a produs mai ales în ultimul 
timp, datorită eforturilor forțelor 
imperialiste de a încetini evoluția

progresistă. Ei cer, în mod hotă- 
rît, încetarea imediată a acțiunilor 
agresive ale S.U.A. împotriva R. D. 
Vietnam și a intervenției armate 
in Vietnamul de sud, exprimîndu-și 
solidaritatea cu lupta justă a po
porului vietnamez.

în declarație se menționează că 
cei doi președinți și-au exprimat 
hotărîrea de a sprijini pe deplin 
toate tendințele pozitive în evolu
ția politică internațională. Ei se 
pronunță pentru convocarea unei 
conferințe mondiale cu privire la 
dezarmare, încheierea unui acord 
cu privire la interzicerea folosirii 
armelor nucleare, pentru convo
carea unei conferințe a statelor eu
ropene cu privire la securitatea în 
Europa.

Cele două părți au declarat că 
„sînt de acord că contactele bilate
rale și multilaterale și schimbul de 
păreri, pe baza principiilor egalită
ții în drepturi și respectului reci
proc, în spiritul marxism-leninis- 
mului, al internaționalismului pro
letar și al dezvoltării creatoare a 
teoriei și practicii socialiste consti
tuie calea pentru întărirea înțele
gerii reciproce și a colaborării în 
acțiune a partidelor comuniste și 
muncitorești".

★
BERLIN 8 (Agerpres).— Iosip 

Broz Tito, președintele R.S.F. Iu
goslavia, secretar general al Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, a 
sosit, la 8 iunie, la Berlin într-o 
vizită oficială de cinci zile în R.D. 
Germană.

înfrun- 
demo- 
actua- 
Nelson 
Robert 
guver-

[ DAR ES SALAAM 8 (Agerpres). 
— La 8 iunie s-a încheiat vizita 
oficială făcută de Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, în Tanzania. în aceeași 
zi. premierul Ciu En-lai și pre
ședintele Tanzaniei, Nyerere, au 
semnat un comunicat comun.

' în comunicat se arată că în 
cursul convorbirilor dintre repre
zentanții celor două țări au fost 
abordate probleme ale dezvoltării 
relațiilor de prietenie și colabora
re dintre cele două țări și ale si
tuației internaționale actuale. în 
problemele discutate s-a ajuns la 
un acord.

Părțile au constatat cu satisfac
ție dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre China și 
Tanzania în domeniile politic, 
economic și cultural.

Cele două părți au condamnat 
cu hotărîre bombardarea R. D. 
Vietnam și extinderea războiului 
în Indochina, s-au angajat să a- 
corde un sprijin ferm luptei po
porului vietnamez împotriva in

tervenției străine. Ele au subliniat 
necesitatea respectării drepturi
lor fundamentale ale acestui po
por, la independență, suveranitate, 
unitate și integritate teritorială, 
precum și necesitatea retragerii 
trupelor străine și a rezolvării 
problemei vietnameze de către 
însuși poporul vietnamez.

Ambele părți condamnă, de a- 
semenea, intervenția străină în Re
publica Dominicană și în Congo.

Cele două părți au subliniat ho- 
tărîrea de a depune mari eforturi 
pentru asigurarea succesului de
plin al celei de-a doua conferințe 
afro-asiatice.

în cursul convorbirilor, părțile 
au declarat că trebuie să fie con
vocată o conferință la nivel înalt a 
tuturor țărilor lumii, care să dis
cute problema interzicerii comple
te și distrugerii totale a armelor 
nucleare, iar ca un prim pas, pu
terile nucleare trebuie să se anga
jeze să nu folosească armele ato
mice.

PARIS. între 31 mai și 5 iunie la 
baza franceză de la Hammaguir 
(Algeria) a avut loc lansarea unor 
rachete experimentale de tipul 
„Rubis". Lansarea acestor rachete 
a avut ca scop punerea la punct a 
celui de-al doilea și al treilea etaj 
al rachetei „Diamant" care va lan
sa sateliții artificiali francezi „A-l*  
și „D-l".

BUENOS AIRES. Potrivit cifre
lor oficiale date publicității de 
Ministerul Agriculturii al Argenti
nei, producția de porumb a aces
tei țări pentru campania agricolă 
1964—1965 a înregistrat o scădere 
de 6,9 la sută față de campania 
precedentă.

MADRID. Într-un interviu acor
dat ziarului spaniol „A. B. C.“, can
celarul Republicii Federale Germa
ne, Ludwig Erhard, s-a pronunțat 
în favoarea intrării Spaniei în Pia
ța comună.

NEW YORK. în cinci state din
Noua Anglie au declarat grevă

20 000 de membri ai Sindicatului 
internațional al lucrătorilor din in
stituțiile de telecomunicații.

XIENG KUANG. Postul de ra
dio „Vocea Laosului" a anunțat 
că între 3 și 5 iunie forțele patrio
tice au doborît în provincia Sam

timp de două zile a făcut o vizită 
oficială la Atena, unde a avut luni 
întrevederi separate Cu primul mi
nistru, G. Papandreu, și cu minis
trul de externe, Stavros Costopou- 
los, în problema cipriotă, a părăsit 
marți capitala Greciei cu destina
ția New York.

ROMA. Comitetul Central al 
Partidului Comunist Italian a adre
sat un apel oamenilor muncii pen
tru inițierea unei campanii de spri
jinire a presei comuniste. Pentru 
anul acesta, partidul și-a fixat ca 
obiectiv strîngerea în acest scop a 
sumei de 1 500 000 000 lire. în ca
drul campaniei presei comuniste, 
în întreaga tară se desfășoară mi
tinguri și adunări la care iau cu- 
vîntul conducători ai partidului.

La New York se întețește 
tarea dintre republicani și 
erați. Pe lîngă lupta dintre 
Iul guvernator al statului, 
Rockefeller, și senatorul 
Kennedy, pentru funcția de 
nator, a apărut o nouă rivalitate. 
De astă dată, miza este postul de 
primar. Protagoniștii : republicanul 
John Lindsay și actualul primar, Ro
bert Wagner, democrat. Lindsay 
s-a făcut remarcat ca membru al 
Camerei Reprezentanților ; el apar
ține „aripii liberale" a republicani
lor și a refuzat să-l sprijine pe 
Barry Goldwater în alegerile pre
zidențiale.

Susținîndu-și candidatura, Lind
say și-a expus programul aiirmînd 
că vrea să pună capăt „corupției 
și decăderii marelui oraș". Presa 
îi atribuie însă intenții nemărturi
site. El ar vrea să folosească even
tuala funcție viitoare — scriu zia
rele — ca o trambulină spre pos
tul de guvernator. Se afirmă că 
gîndul lui ar merge și mai departe, 
spre postul de vicepreședinte și 
chiar de președinte al Statelor 
Unite. Partidul republican este pre
gătit să cheltuiască o sumă mare 
pentru a obține victoria candida
tului său deoarece, după aprecierea 
presei, funcția de primar al unui 
oraș de talia New Yorkului este a 
doua ca însemnătate după preșe
dinția Statelor Unite.

Bătălia dintre concurenți a și în
ceput, in legătură cu un program 
de lucrări publice, în special con
struirea unui tren aerian în Man
hattan, la un preț de peste 
100 de milioane dolari. Wagner a 
studiat îndelung proiectul și impli
cațiile sale politice. El a autorizat 
construcția „rapidă și posibilă" a 
metroului pînă la sfîrșitul anului 
1967. Speculînd nemulțumirea ce
tățenilor care ar urma să fie stră
mutați, Lindsay s-a declarat îm
potriva proiectului... în forma sa 
actuală. Și, prevăzător, și-a lăsat o 
„portiță de ieșire", arătînd că s-ar 
putea să se declare mai tîrziu în 
favoarea unui „proiect revizuit"...

G. MANTU

SCURTE ȘTIRI

Neua șapte avioane americane și 
au avariat alte 15. Numărul avioa
nelor Inamice doborîte de la în
ceputul acestui an, a menționat 
postul de radio, se ridică la 83.

ATENA. Ministrul de externe al 
Ciprului, Spyros Kyprianu, care

DAR ES SALAAM. Ieri s-a des
chis sesiunea Adunării Naționale a 
Republicii Tanzania. Deputății vor 
examina raportul unei comisii spe
ciale prezidențiale referitor la in
staurarea în Tanzania a unui stat 
democrat, bazat pe sistemul parti
dului unic.

BUDAPESTA. Jânos Kâdâr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar, a pri
mit la 7 iunie pe Carlos Rafael Ro- 
driguez, membru în conducerea na
țională a Partidului Unit al Revo
luției Socialiste din Cuba, și a avut 
cu el o convorbire.

CAIRO. De la sediul Ligii Arabe 
din capitala R.A.U. s-a anunțat 
luni că membrii Comitetului arab 
pentru examinarea problemelor 
privind exploatarea apelor fluviu
lui Iordan se vor reuni la 10 Iulie 
la Damasc.

Atentat împotriva 
consulului general 
al S.U.A. în Argentina

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — 
Consulul general al Statelor Unite 
în Argentina a fost rănit luni 
seara de către un grup de per
soane necunoscute care au tras 
din goana mașinii asupra lui, în 
timp ce se înapoia acasă în pro
priul său 
merican a 
la spital, 
anunță că 
foarte gravă.

automobil. Consulul a- 
fost transportat urgent 
Agențiile occidentale 

starea sănătății lui este
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