
’z s*

\Sfl

Biblioteca Cehi a
Regională

’ birv-djara-De^a1' >. ■ „"I (Cl* L. V <1

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAI

'"^S^Organ al Comitetului Central al P.M.R.

Anul XXXIV Nr. 6645 Joi 10 iunie 1965 6 PAGINI —30 BANI

ÎN ZIARUL DE AZI

■ Cea mai mare universitate tehnică
a fării (pag. a Il-a)

■ Temă pentru o anchetă medicală: —
CE ViRSTĂ AVEȚI ? (pag. a 11-a)

■ VIATĂ CULTURALĂ (pag. a iv-a)

Sub cavalcada 
energiilor 
descătușate...

de ION BRAD

Proiectele de Directive deschid:

UN VAST CfMP
f ■

DE ACTIVITATE PENTRU GEOLOGI
Importante sînt sarcinile ce revin 

cercetării geologice în sporirea re
surselor minerale necesare dez
voltării economiei naționale în 
viitorul cincinal și lărgirea bazei 
energetice a țării în perioada ur
mătoare de 10 ani, așa cum se re
flectă în proiectele de Directi- 
■Cs care urmează a fi supuse dez
baterii celui de-al IV-lea Congres 
al P.M.R. Partidul a înscris în pro
iectele de Directive sarcini vaste, 
științific fundamentate, întemeiate 
pe posibilitățile reale ale țării, 
strîns legate de continua dezvolta
re a economiei și de ridicarea bu
năstării poporului nostru. Atrage
rea în circuitul economic a noi re
surse, atît a substanțelor cunoscute 
cît și a unor categorii noi de mi
nerale, constituie o condiție esen
țiala pentru dezvoltarea bazei de 
materii prime a industriei noastre.

Cercetărilor geologice, menite să 
asigure materiile prime minerale 
necesare industriei mijloacelor de 
producție, energeticii și altor ra
muri, li se alocă investiții de peste 
14 miliarde lei, aproape 6 la sută 
din totalul investițiilor pe economia 
naționala. Rezultatele activității 
geologice trebuie apreciate după 
'ăsura în care rezervele de resur- 

V e minerale puse în evidență ajung 
sa fie exploatate cu o eficiență eco
nomică cit mai inaltă. Aceasta re
liefează necesitatea executării unor 
lucrări de explorare bazate pe stu
dii tehnice și economice temeinice, 
a concentrării lor acolo unde există 
suficiente date care să justifice 
cheltuirea fondurilor. Lucrările le
gate de-cercetarea geologică vor 
treb să fie judicios analizate și 
slab te pe baza prospectării prea
labile, iar la efectuarea lor este 
nece’ . să fie folosite din plin cele 
mai r « realizări ale științei și teh
nicii, care permit o execuție și o in
terpretare calitativ superioară a 
rezultatelor. De aceea, un rol im
portant îl au experimentarea și a- 
plicarea pe scară mai largă în 
geofizică a unor metode moderne, 
de înaltă productivitate, ca : son
dajul seismic direcțional reglabil, 
polarizația provocată, metoda um
brei electromagnetice între foraje ; 
în tehnica forajului se va extinde 
forajul cu turbina, cu diamante, cu 
aer și cu noroi aerat, iar în labo
ratoare se vor dezvolta cercetările 
complexe la înalt nivel științific 
pentru valorificarea substanțelor 
minerale puse în evidență prin lu
crările geologice.

Pentru lărgirea bazei de materii 
prime, se prevede, potrivit proiec- 
t1 or de Directive, un complex pro
gram de cercetări geologice în- 
dre, ‘ate în primul rînd spre crește
rea rezervelor de țiței, ggz metan, 
mine'euri neferoase și nemetalifere. 
O atenție deosebită se va acorda 
cercetării din timp a structurilor de 
hidrocarburi (petrol și gaze), că- 
rr i în viitorul plan cincinal îi vor 
rt eni aproape 3/4 din volumul to
tal. al cercetărilor geologice. Pers
pectivele noi pentru creșterea re
zervelor de hidrocarburi sînt legate 
îndeosebi de cercetarea formațiu
nilor situate la adîncimi mai mari, 
sub nivelul exploatărilor actuale, 
precum și în regiuni noi sau mai 
puțin cercetate. In vederea cerce
tării acestor zone și bazine sînt 
prevăzute încă de acum lucrări de 
cercetare geologică, folosindu-se

Acad. Alexandru CODARCEA 
președintele Comitetului geologic

sonde de mare adîncime, pînă la 
5 000——6 000 m.

Pentru asigurarea cantităților 
sporite de cărbune cocsificabll și 
energetic cerute de dezvoltarea in
dustriei siderurgice și a bazei 
energetice a țării, se prevede un 
program amplu de cercetări geolo
gice, avînd ca obiectiv creșterea și 
punerea în valoare a rezervelor 
de huilă din bazinele Văii Jiului și 
regiunii Banat și a celor de lignit 
din Oltenia, UTmărindu-se în princi
pal lărgirea rezervelor industriale. 
Este deosebit de important ca cer
cetătorii să-și concentreze eforturi
le asupra stabilirii condițiilor de 
exploatare a ligniților în cariere, 
efectuării de lucrări experimentale 
sub nivelul hidrostatic în vederea 
extragerii de noi rezerve de căr
buni energetici în bazinul Olteniei.

In proiectul de Directive se subli
niază necesitatea executării de 
lucrări geologice pentru creșterea 
rezervelor de minereuri neferoase 
și sporirea rezervelor industriale 
de minereuri feroase în zăcămin
tele în exploatare, 
rezultatelor favorabile 
pînă în prezent, se 
cercetarea în extindere a zăcămin
telor cunoscute de minereuri com
plexe și cuprifere în vederea stabi
lirii continuității pe direcție a zo
nelor mineralizate. In regiunea 
minieră Baia Mare vor fi intensifi
cate lucrările de cercetare atît în 
extinderea zăcămintelor cunoscute, 
cît și în perimetrele adiacente. In 
viitorul cincinal se vor intensifica 
lucrările geologice pentru identifi
carea și conturarea unor acumulări 
de bauxită aflate sub masa de cal
care mai tinere. Aceste lucrări, ba
zate pe principii științifice, au ară
tat că pot conduce la rezultate de
osebit de valoroase. De asemenea, 
vor fi continuate lucrările de cerce
tare pentru creșterea rezervelor de 
marmure, caolin, diatomit, bentonit 
etc. utilizate în ramura construcții
lor și materialelor de construcții.

O atenție specială continuă să 
fie acordată valorificării de noi re
zerve de baritinâ și sulf, substanțe 
minerale neidentificate în trecut la 
noi în țară. Lucrări geologice im
portante sînt prevăzute și pentru 
identificarea unor zăcăminte de 
substanțe nemetalifere utilizate de 
industrie, dar neexploatate pînă în 
prezent — fosforitele, sărurile de 
potasiu, magnezitul, fluorina, beri- 
lul, sărurile de brom și iod ce se 
află în apele zăcămintelor de pe
trol.

O contribuție activă la înfăptui
rea cu succes a acestor obiective 
sînt chemați să aducă oamenii de 
știință, cercetătorii, geologii și in
ginerii din domeniul cercetării geo
logice din cadrul Comitetului geo
logic, al ministerelor și altor orga
ne centrale. Este imperios necesar 
ca munca științifică să fie îndrep
tată cu precădere spre soluționa
rea problemelor majore, de care 
depind în mod hotărîtor creșterea 
și valorificarea cu eficiență econo
mică cît mai ridicată a rezervelor 
de substanțe minerale utile.

Consider că trebuie să se acorde 
o atenție neslăbită stabilirii unul

raport cît mal judicios între crește
rea rezervelor industriale și a celor 
de perspectivă. Efectuarea unor 
ample lucrări geologice la zăcă
mintele cunoscute și exploatate, 
conjugată cu lucrările de prospec
tare și explorare în zone noi de 
perspectivă, permite punerea în 
evidentă a noi rezerve de substan
țe minerale utile spre a se asigura, 
într-o măsură cît mai mare nevoile 
producției din resurse proprii. Tot
odată, pentru orientarea cît mai ra
țională a activității geologice, se 
resimte necesitatea sporirii studii
lor de sinteză, îndeosebi pentru 
minereuri și hidrocarburi.

(Continuare în pag. a V-a)

Pe baza 
obținute 
prevede

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I

In pag. IIl-a

Proiectele
de Directive 

ale Congresului 
al IV-lea al P.M.R. 
IN DEZBATERE
AGRICULTURA

Văzută din cosmos, de la al
titudini ce permit încă ochiului 
să distingă bine pămîntul, harta 
României apare, cred, mai ales în 
lumina lunilor de vară, ca o fru
moasă floare a soarelui. Bineînțe
les, pentru cine-i cunoaște așeza
rea, munții, colinele, apele, șesul. 
O sferă armonios rotunjită, simbol 
ce indică aspirațiile de împlinire, 
setea de perfecțiune.

Așa mi-a fost drag să-mi în
chipui, în toate zilele acestea, 
harta României socialiste : o floa- 
rea-soarelui cu petale de raze, o 
sferă scînteietoare. Cadrul fizic e 
transfigurat de unul spiritual. I- 
deile, sentimentele noastre au do
vedit că pot muta și munjii din 
loc, pot înnobila și pot înmulți da
rurile pe care ni le facem singuri, 
printr-o muncă în care vibrează 
gîndirea, din care iradiază concep
ția.

lată, au apărut și sînt viu discu
tate, proiectele de Directive ale 
Congresului al IV-lea al partidului 
nostru. Prin ele se conturează 
precis chipul iluminat al tării de 
azi, înfățișarea ei strălucită de 
mîine. Armoniile unei hărți fizice 
sînt amplificate de impresionante 
înfăptuiri pe plan economic, so-

CREȘTEREA
AGRICOLE100% GLOBALE

• • • • •

PRODUCȚIEI

1961-1965

• •«•••••••••■•a • .• • • • • • •. •

ARMONIE Șl CONFLICT
ÎNTR-0 FAMILIE INDUSTRIALA
• 0 formă superioară de organizare a producției
• Marca colectivă a fabricii • Părinți exigenți, 
nu părinți vitregi • Comenzile partenerilor sînt 
sarcini de plan • Asistență sporită din partea 
Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini

Zvelte, în culori pastelate, mo
dernele autocamioane „Carpați" și 
„Bucegi* străbat neîncetat drumu
rile patriei. Ele aprovizionează fa
bricile și uzinele cu materii prime, 
duc șantierelor materiale de cons
trucții, asigură magazinelor mărfu
rile necesare. „E plăcut să lucrezi 
pe o asemenea mașină 1 — ne spu
nea un șofer din Ploiești, pe care 
l-am întîlnit la stația de benzină 
din Sinaia. Lăsată din frîu „prinde" 
aproape 100 de km pe oră". Noile 
tipuri de autocamioane, apreciate 
pentru performanțele lor înalte în 
exploatare, constituie o mărturie a 
priceperii constructorilor de mașini 
din țara noastră, a capacității de 
a realiza produse la nivelul tehnicii 
moderne.

Mulți dintre cei ce admiră auto
camioanele românești consideră 
inițialele „SR" drept „marca fa
bricii" traducînd-o prin numele 
uzinei brașovene — „Steagul roșu". 
Ea înmănunchează însă rodul mun
cii a încă 65 colective de între
prindere care cooperează, în a- 
ceeași familie, la realizarea celor 
aproape 2 500 de piese și suban
samble ale autocamionului.

Cu alte cuvinte, autocamioanele 
poartă o „marcă" a fabricii colec
tivă. Experiența cîștigată în fabri
cație demonstrează eficiența coope
rării între întreprinderi bazată pe 
adîncirea profilării și specializării 
producției ; aceasta s-a dovedit și 
se dovedește o pîrghie importantă 
pentru progresul tehnic, pentru fo
losirea mai rațională a capacități
lor de producție, ridicarea nivelului

calitativ al produselor și reducerea 
prețului de cost.

La uzina mama
Uzina „Steagul roșu" — avînd 

rolul de întreprindere coordona
toare — a acordat o atenție deose
bită adîncirii și perfecționării re
lațiilor de colaborare cu celelalte 
fabrici, sporirii răspunderii comune 
față de îndeplinirea planurilor de 
cooperare. Colectivul Uzinei nr. 2 
și al Fabricii de șuruburi din Bra
șov au primit din partea uzinei 
mame asistență tehnică, sprijin in 
perfecționarea tehnologiei de fabri
cație. Conducerea uzinei „Steagul 
roșu" se consultă cu conducerile ce
lorlalte întreprinderi asupra solu
țiilor celor mai eficiente de îmbună
tățire a calității pieselor și subăn- 
samblelor, de valorificare a rezer
velor interne în scopul sincronizării 
producției. Consiliul coordonator a 
analizat temeinic și sistematic dife
rite aspecte tehnice și economice 
legate de realizarea produselor uzi
nei coordonatoare, a organizat con
sfătuiri pentru perfecționarea for
melor și metodelor de cooperare. 
Sînt însemnați pașii înainte făcuți 
pînă acum — și acest fapt este con
firmat de continua 
mului și calității 
autocamioane.

Ancheta noastră,
riența valoroasă dobîndită, urmă
rește totodată să pună în atenția

creștere a volu- 
producției de

reliefînd expe-

colectivelor componente ale acestei 
mari familii industriale și a foru
rilor conducătoare de resort unele 
probleme nerezolvate încă, anumi
te deficiențe care trebuie lichidate 
în mod hotărît.

La serviciul C.T.C. al uzinei 
„Steagul roșu" se urmărește înde
aproape, cu seriozitate, calitatea 
pieselor și subansamblelor primite 
de la parteneri. Inginerul Traian 
Nlțulescu, șeful serviciului, ne-a 
spus : „Sosesc mii și mii de repere. 
Cu unele excepții sînt corespunză
toare. Noi nu facem concesii. Auto
camionului îi sînt asigurate condi
ții de fabricație la nivelul cerut".

— Ce uzine manifestă mai puțină 
exigență față de calitatea comen
zilor ?

— Mai ales „Electroprecizia" din 
Săcele și Uzina de piese auto din 
Colibași. Unele neajunsuri ne pro
voacă și Fabrica de cauciuc din 
Brașov. Desigur, semnalăm între
prinderilor defecțiunile sesizate, 
propunem măsuri. Am întocmit și 
un referat, care a fost prezentat 
recent la consfătuirea în care am 
dezbătut împreună cu colaboratorii 
noștri problemele calității. Citiți-l, 
pune unele probleme acute ale coo
perării noastre.

Directorului comercial al uzinei 
„Steagul roșu" îi revine sarcina de 
a urmări asigurarea ritmică pentru 
montaj a întregii cantități de piese 
și subansamble realizate prin coo
perare.

— In calitatea pe care o aveți, ce 
ne puteți spune despre îndeplinirea 
obligațiilor de cooperare ?

— Comparativ cu anii trecuți, a 
spus ing. Ion Crăciun, relațiile 
de colaborare sînt acum mult mai 
bune. O primă și principală sarci
nă a uzinelor colaboratoare e aceea 
de a livra la termen, conform gra
ficului, piesele și subansamblele 
pentru autocamioane. Acest obiec
tiv este bine urmărit în unele în
treprinderi. Dar să examinăm un 
grafic. Priviți : Fabrica de cabluri 
și radiatoare din Brașov n-are nici 
o întîrziere și nici un refuz, ceea

ce denotă că și calitatea este cores
punzătoare. Iată însă situația Uzi
nei de piese auto-Colibași: In pe
rioada 1—25 mai a rămas datoare 
cu 230 cutii de viteză pentru auto
camioanele de 5 tone.

La începutul anului uzina „Me- 
trom" nu livra ritmic piesele tur
nate sub presiune. Am arătat con
ducerii uzinei consecințele, a înțeles 
și a pus la punct tehnologia de fa
bricație. Și conducerea întreprinde
rii noastre a luat, la rîndul ei, mă
suri ca semifabricatele necesare 
turnării să fie trimise la timp „Me- 
tromului". De ce să nu recunoaștem, 
neritmicitatea in livrare era deter
minată uneori chiar de întîrzierile 
noastre.

— Uzina coordonatoare nu tre
buie să dea exemplu în respectarea 
disciplinei contractuale ?

— N-am vrut să spun asta. Sînt 
însă unele deficiențe.

Constantin CAPRARU

(Continuare în pag. a V-a)

cial, cultural. Socialismul a trium
fat definitiv, izvoarele lui țîșnesc 
mai departe într-un ritm de cas
cadă, Citim cifrele din care se țes 
aceste documente dintr-o răsu
flare, apoi revenim. Sîntem cu to
ții profund emojionaji. Medităm. 
Orice om din această țară, de 
orice meserie ar fi, își găsește 
aici din nou răspunsuri limpezi, 
atît la marile preocupări ce mo
bilizează toate conștiințele, cît și 
la întrebările legate direct de 
munca lui zilnică, de familia lui.

în acest vast cîmp de observa
ție, dedus din acțiunile anilor șe- 
senalului și determinînd altele, 
mai profunde, în anii care vin, 
m-am oprit la ideea ridicării tu
turor regiunilor țării la nivelul ci
vilizației socialiste, prin continua
rea industrializării, prinfr-o agri
cultură modernă, prin știință și în
vățătură. O idee fundamentală ce 
a stat permanent și rămîne în fo
carul politicii partidului nostru, 
partid legat prin toate fibrele fiin
ței sale de poporul român, de 
oamenii ce-și făuresc aici, acum, 
istoria — demni și responsabili. 
Se cunosc consecințele denivelă
rilor accentuate ce existau între 
diferitele regiuni ale țării. Numai 
îmbunătățirea continuă a reparti
zării teritoriale a forțelor de pro
ducție, pe baza industrializării so
cialiste, a putut duce la atenuarea 
treptată a unui dezechilibru ce 
afecta viața a milioane de oameni, 
propulsînd acum continuu sînge 
proaspăt în arterele tuturor regiu
nilor, în ramificațiile cele mai de
părtate.

Să ne oprim la cîteva. Exista 
la noi un ținut care să materia
lizeze mai pregnant înțepenirea, 
amorțeala istorică, decît cel cu
prins între veșnica neliniște a Du
nării și a Mării ? Dobrogea de 
azi, scoțînd apă din piatră seacă 
— și prefăcînd adeseori apa în 
vin — smulgînd recolte model 
dintr-un pămînt altădată istovit, 
împrăștiind lumini și energii de la 
„Ovidiu”, îngrășăminte chimice 
de la Năvodari ; Dobrogea care 
deschide ferestrele țării spre cele 
patru zări ale lumii, trimițînd pe 
mări și oceane mărfurile produse 
de industria noastră ; Dobrogea 
care și-a pus la gît colierul in
vidiat al noilor construcții de pe 
litoral ; Dobrogea care-și ames
tecă zilnic tezaurele trecutului cel 
mai îndepărtat cu ale timpului cel 
mai modern, Dobrogea aceasta 
mai poate fi oare asemuită cu 
tristele ținuturi pontice ?

în Moldova erau cele mai multe 
locuri în care „nu se întîmpla 
nimic". Cu Moldova s-a petrecut 
o regenerare profundă și, aș spu
ne, spectaculoasă. Colbul istoriei 
ce amenința cu sufocarea regiu
nea lașilor, a Bacăului, a fost su
flat de pe aceste locuri, iar 
cimentul Bicazului stă acum la 
temelia atîtor impunătoare așezări 
și construcții, înălțate înfr-un ritm 
ce răzbună întreaga somnolență 
a trecutului nu prea îndepărtat. 
Pe toate drumurile lui Ștefan cel 
Mare, de la stejarul din Borzeșfi 
și pînă în Țara de Sus răsună 
cavalcada energiilor descătușate, 
punînd în mișcare o mare armată 
industrială. în ținuturile bățrînului 
voievod, niciodată suflul istoriei 
n-a fost atît de viu, de fierbinte 
ca azi. îl simțim în orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, plin 
de freamătul miraculoaselor sin
teze chimice, îl simțim în cascada 
hidrocentralelor de pe Bistrița ca 
și. la Săvineșfi, Roznov, Bacău, 
Bîrlad, Roman, lași și în afîtea alte 
centre ce semnalizează luminos 
pe harfa nouă a Moldovei, pe ar
monioasa hartă a țării. Și în fața 
îndelung părăsitei cetăți de scaun 
a Sucevei s-a ridicat o nouă și 
modernă cetate care ne oferă, 
printr6 altele, în proporții indus
triale, hirtie îmbietoare nouă tu
turor, pentru consemnarea nemu
ritoarelor fapte ale prezentului 
socialist, pentru bilanțuri, pentru 
proiecte.

Cei „nouă meșteri mari” ai luî 
Manole legendarul, deveniți acum 
mii și mii, înalță hidrocentrala de 
pe Argeș, fără să mai îngroape 
in muntele de beton ființa cea 
mai iubită. înseși munca și price
perea acestor constructori ce se 
vor muta peste un an la Porțile 
de Fier și pe alte șantiere a de
venit un simbol al statorniciei, al 
durabilității, al înfruntării timpului. 
Inima industrială a acestei regiuni 
a început să bată cu adevărat 
abia în anii noștri. Ea va pulsa 
și va propulsa în curînd mai multă 
lumină, zvîcnind cu putere în re
țeaua sistemului energetic național.

(Continuare în pag. a Il-a)

TELEGRAMĂ

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Române

BUCUREȘTI

Mulțumindu-vă pentru salutul cordial transmis cu ocazia sărbăto
ririi celei de-a X-a aniversări a primei Conferințe de la Bandung, în 
numele poporului și guvernului Republicii Indonezia îmi exprim spe
ranța că sărbătorirea va constitui o nouă manifestare a hotărîriî po
porului de a-și continua lupta pentru lichidarea colonialismului și impe
rialismului, împotriva forțelor agresive care încearcă să împiedice aspi
rațiile popoarelor spre libertate și pace.

Folosindu-mă de acest prilej, urez Excelenței Voastre multă sănătate 
și fericire, iar poporului român pace și prosperitate.

SUKARNO
Președintele Republicii Indonezia
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DIN PREVEDERILE PROIECTULUI DE DIRECTIVE

TEHNICĂ A ȚĂRII
Interviu cu prof. dr. Jean Livescu, adjunct al ministrului învățâmîntului, 
și prof, arhitect Octav Doicescu

• invățămîntul la nivelul cerințelor tehnicii 
moderne • 10 000 studenți la cursurile de zi
• Un institut pe 170 de ha. • 0 suprafață de trei 
ori mai mare decit lacul Herăstrău împreună 
cu parcurile din jur • Parc studențesc de 7 ori 
mai mare ca Cișmigiul

Peste cîtva timp vor începe lucrările de construcție a Institu
tului Politehnic din București. Acesta este — așa cum se arată în 
Proiectul de Directive ale Congresului al IV-lea al partidului cu 
privire la dezvoltarea economiei naționale în perioada 1966—1970 
— „Obiectivul cel mai important, asupra căruia se vor concentra 
în această perioadă o mare parte a eforturilor de investiții desti
nate învățămîntului".

Am rugat pe tov. prof. dr. Jean Livescu, adjunct al ministrului 
invâjâmintului, să ne vorbească despre scopurile ce se urmăresc 
prin această construcție, despre locul Institutului Politehnic bucu- 
reștean în ansamblul învățămîntului nostru tehnic superior:

Proiectele documentelor celui de 
al IV-lea Congres al partidului, 
primite cu însuflețire de către 
întregul nostru popor, prevăd 
pentru perioada următoare o 
nouă etapă de înflorire și dezvol
tare multilaterală a economiei na
ționale, la care va contribui în 
mare măsură promovarea pe scară 
largă a progresului tehnic în toate 
ramurile industriale, a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
moderne. în consecință, apare fi
rească necesitatea ca procesul de 
perfecționare a învățămîntului — 
iar în această privință invățămîntul 
tehnic superior se situează pe pri
mul loc — să fie continuat astfel 
încît el să poată răspunde într-o 
măsură corespunzătoare nu numai 
noilor sarcini imediate ce-i revin, 
ci și celor de perspectivă. în aceas
tă lumină, construirea unor impor
tante spații de învățămînt destinate 
Institutului Politehnic bucureștean 
— cea mai mare instituție de acest 
fel din țara noastră — capătă o în
semnătate practică deosebită. în 
prezent, pe băncile acestui institut, 
învață aproape o treime din numă
rul studenților cuprinși în învăță- 
mîntul tehnic superior.

Ce se urmărește, în principal, 
prin realizarea lucrărilor respec
tive ?
în primul rînd, crearea unei baze 

materiale adecvate, la înălțimea 
progreselor pe care le-a înregistrat 
în ultimul timp invățămîntul teh
nic, atît de dinamic și receptiv față 
de elementele noi și valoroase ale 
cercetării științifice moderne. Noul 
institut — cea mai mare universi
tate tehnică din țară — va cuprin
de peste 10 000 de studenți la cursu
rile de zi, care vor frecventa 12 fa
cultăți cu circa 50 de secții de spe
cializare. Mai bine de 1 000 de cadre 
didactice, grupate în peste 60 de 
catedre de specialitate, vor asi
gura viitoarelor generații de in
gineri o asemenea pregătire profe
sională încît încă de la început să 
poată rezolva cu competență pro
blemele complexe ale producției. 
Așa cum este firesc, în desfășurarea 
procesului instructiv, un loc im
portant va fi rezervat activităților

de laborator. înzestrate cu cele mai 
noi tipuri de mașini și agregate, la
boratoarele vor familiariza pe vii
torii ingineri cu tehnica nouă fo
losită pe scară largă în producție, 
precum și cu direcțiile principale 
ale dezvoltării și perfecționării ei.

Institutul va asigura pregătirea 
unor specialiști cu înaltă calificare 
nu numai în domeniile și ramurile 
industriale tradiționale, ci și în 
cele relativ mai noi care s-au im
pus în ultima vreme. Noile condiții 
în care va funcționa institutul îi vor 
asigura posibilități corespunzătoa
re de dezvoltare ulterioară în func
ție de necesitățile de cadre cu pre
gătire tehnică superioară ale econo
miei. în sfîrșit, prin realizarea a- 
cestei importante construcții, va 
putea lua o amploare și mai mare 
activitatea de cercetare științifică 
a cadrelor didactice, menită să 
aducă o contribuție și mai însem
nată la promovarea rapidă în pro
ducție a celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane.

Tov. prof. arh. Octav Doices
cu, șeful colectivului de pro
iectare, ne-a prezentat noul 
local al institutului :

La elaborarea proiectului au lu
crat timp de aproape trei ani 
un mare număr de arhitecți, 
ingineri și tehnicieni de la 
Institutul „Proiect" - București. 
Clădirile în care va funcțio
na institutul vor fi construite pe 
o suprafață de circa 170 de hec
tare, situată pe terenul ce se întin
de din lunca rîului Dîmbovița, 
pînă la Șoseaua Grozăvești, B-dul 
Armatei Poporului și noul cartier 
de locuințe Militari. Noul ansam
blu, cu o suprafață construită de 
aproximativ 200 000 mp, va cuprin
de șase corpuri principale de clă
diri, în care vor funcționa cîte 
două sau mai multe facultăți înru
dite, fiecare construcție avînd un 
profil specific, determinat în mare, 
măsură de destinațiile deosebite pe 
care le va avea în cadrul proce
sului de învățămînt.

în partea centrală a terenului 
respectiv, va fi amplasat suban- 
samblul pentru profilul de învă

țămînt general, care va avea o su
prafață de circa 24 000 mp, unde 
vor învăța studenții din anii I și 
II. Tot aici vor funcționa rectoratul, 
catedrele generale și administrația 
întregului institut, se va găsi 
aula mare cu o capacitate de 
1 500 locuri. Celelalte clădiri, 
destinate profilurilor de meca
nică, metalurgie-transporturi, chi
mie, electrotehnică-energetică și 
electronică în care se vor pregăti 
studenții din ultimii ani ai facul
tăților vor fi dispuse, in funcție de 
acest nucleu central, într-un parc 
de 7 ori mai mare decit grădina 
Cișmigiu, care va reprezenta, de 
fapt, continuarea grădinii Botanice 
pînă dincolo de zona Ciurel. (După 
executarea unor lucrări ulterioare 
de amenajare, mai ales în amonte 
de Ciurel, această suprafață va fi 
de circa 3 ori mai mare decît lacul 
Herăstrău împreună cu parcurile 
din jurul lui).

Am adoptat soluția construirii u- 
nor clădiri separate deoarece, pe 
de o parte, aceasta permite orga
nizarea în condiții mai bune a ac
tivității didactice, iar pe de altă 
parte ea prezintă numeroase avan
taje și din punct de vedere arhitec
tonic. Ținînd seama de frecvența 
zilnică a circa 13 000 de persoane, 
am considerat că nu este cazul 
să prevedem clădiri cu înăl
țime mare. Circulația intensă 
pe verticală cu ascensoare, în a- 
fară de un cost exagerat pentru 
exploatare, ar fi dus inevitabil și 
la irosirea timpului pentru aștep
tare. Clădirile proiectate, excep- 
tînd pe cea destinată rectoratului, 
care este mai înaltă, permit o cir
culație lesnicioasă, deoarece nu de
pășesc 3 etaje. în interiorul fiecă
rui profil sînt grupate, în jurul 
unui hol central, decanatele și am
fiteatrele generale, precum și -ce
lelalte spații de învățămînt, prin
tre care cîte o bibliotecă înzestra
tă cu 50 000 volume. In total, cele 
șase corpuri de clădiri vor dispune 
de peste 200 de amfiteatre, săli de 
curs, seminarii și proiecte, de di
mensiuni și forme diferite. Labo
ratoarele cu utilaje atît de diverse 
imprimă clădirilor un caracter ar
hitectonic variat: unele construcții 
vor avea un aspect industrial, altele 
universitar etc. De asemenea, în ca
drul ansamblului, sînt prevăzute și 
alte spații separate pentru bibliote
ca centrală, cu săli de lectură și 
depozite pentru circa 1 000 000 de 
volume, laboratoarele de turbine și 
cazane grele, grupul gospodăresc, 
atelierele de întreținere ș.a. în 
etapa finală vor mai apare o aulă 
mică de 500 locuri, un reactor nu
clear, un tunel aerodinamic etc.

Concomitent cu preocuparea de 
a găsi soluții pentru variația arhi
tecturală a spațiilor interioare, 
proiectanții s-au străduit să rea
lizeze și în exterior aceeași varie
tate pentru întregul ansamblu. 
Se va utiliza pe scară largă betonul 
armat. La lucrările de finisaj exte
rior se vor folosi placajele ceramice 
colorate, cîteodată piatră, iar alte
ori marmură, dînd astfel ansamblu
lui un caracter variat și armonios.

Construcția se va desfășura pe e- 
tape. Din întreaga suprafață con
struită se prevede ca pînă în anul 
1970 să fie dați în folosință 167 000 
mp.
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Bacău. Un oraș al Hoților Foto i R. Costin

Sub cavalcada energiilor
descătușate...
(Urmare din pag. I-a)

Oltenia, vecina de iîmplă a Argeșului, 
cunoaște, de asemenea, furtunoase prefa
ceri. Pe porjile ,,Electropuferii“ ei pornesc 
locomotivele Diesel. Combinatul chimic de 
ia Craiova, care ajută pămînful să fie mai 
darnic și roadele lui mai gustoase, își simte 
alături umerii cu profil de uriaș ai termo
centralei. „Coloana infinitului", ca un das
căl de geniu, și-a făcut ucenici din turlele 
sondelor ce-i dau și imaginea inversă, spre 
adincimile planetei.

Dar cîte alte regiuni, de la Dunăre pînă 
la Maramureșul descălecătorilor, cîte alte 
raioane și localități au fost ridicate cu frun
tea în soare, an .de an,, .dîndu-li-se sen
sul zborului în sus I Vechea înapoiere, pă
cătoasele inerții au fost învinse, depășite, 
clasate pentru arhive.

Peste tot au apărut mai întîi geologii, 
marii detectivi ai misterelor subpămîntene. 
Industria are nevoie de o bază mai largă 
de materii prime, fara vrea să-și valorifice 
în mod superior bogățiile naturale. Cerul 
a început să fie brăzdat de liniile dansului 
aerian, încărcate de circuitul înaltei tensiuni. 
S-au făcut măsurătorile, au sosit excavatoa

rele, s-au ridicat schelele, s-a fumat betonul 
armat în temelii. Așa a început, peste tot, 
•trezirea la viafă a regiunilor, așa continuă 
înăljarea lor. Prin oameni, în folosul lor. 
Proiectanji, constructori, muncitori — orașe 
noi, familii noi, alte conștiințe, alte senti
mente. Oamenii nu mai sînt obligafi să mi
greze spre alte ținuturi, pentru pîinea co
piilor. Și-au întemeiat rosturi definitive pe 
pămîntul băfrînilor. Harta sonoră a României 
a căpătat o structură simfonică bine armo
nizată. E o operă vastă, în continuă per
fecționare. Operă a prezentului și a viito
rului. Sub bolfile proiectelor de Directive 
ea răsună amplu, vast, cu ecouri copleși
toare.

Poporul nostru are cu ce se mîndri, are 
pentru ce să se bucure I

Oamenii prezentului, în frunte cu comu
niștii, prin lumina și puterea gîndirii colec
tive, a faptelor nedesmințite, consecvente 
ca apariția zilei după noapte — răspund 
cu strălucire la îndemnurile, la nădejdile 
marilor înaintași — gînditorii, luptătorii, vi
sătorii, toți cei care întrevedeau o Românie 
înfloritoare, (ară a progresului și a bună
stării.

Teatrul de Operă și Balet : Bălcescu — (spectacol pre
zentat de Teatrul Național din Iași — orele 20). Teatrul 
de stat de operetă (la Teatrul de vară din Parcul He
răstrău) : Prințesa circului — (orele 20). Teatrul Național 
,,I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Moartea unui artist — 
(spectacol prezentat de Teatrul Maghiar de stat din Cluj 
— orele 16), Oameni și șoareci — (orele 20,30), (sala Stu
dio) : Intîlnlre cu îngerul — (orele 20). Teatrul de Come
die : Trollus și Cresida — (orele 19,30). Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Divina Comedie — (orele 19,30), (sala Studio, str. Al. Sa- 
hia nr. 76 A) : Dragă mincinosule (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Magheru) : Luna dezmoșteniților — 
(orele 19,30), (sala Studio) : Sonet pentru o păpușă — (orele 
20). Teatrul ,,Barbu Delavrancea" (Șos. Ștefan cel Mare 
nr. 34) : Nuntă la revistă — (orele 20). Teatrul Mic (Str. 
C. Miile nr. 16) : Cinci schițe și Cintăreața cheală — (orele 
20). Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : 
Bevista dragostei (orele 20), (Grădina Boema) : Veselie la 
174 — (orele 20). Circul de stat : Allo, ici Paris I — 
(orele 20),

CINEMATOGRAF
k ‘

I Patria 
alatulul 
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15; 11,15;
Arenele 

lern (10;

Laleaua neagră — film pentru ecran panora 
(9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Oliver Twist : Sa 
R. P. Române (seria de bilete 1 396 — orele 
bllca (9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Capitol 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15; la grădină — orele 20,1. 
Libertății (Parcul Libertății — orele 20,15), M 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Hochelștll — cinemascop : Lu
ceafărul (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Aurora (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Cer senin : Carpați (10; 12; 14; 16). 
Winnetou — cinemascop : București (9,30; 11,45; 14; 16,45; 
19; 21,15), Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare — orele 
20,15), Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu — orele 20,15), 
Grădina cinematograf „Expoziția realizărilor economiei 
naționale a R.P.R." (Piața Scînteil — 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 peripeții (completare JBris 
Ivens): Grivlța (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Melodia (comple
tare Colțul prieteniei — 9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Raby Mâtyas : Festival (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Gră
dina „Tomls" (Calea Văcărești nr. 21 — orele 20,30). Cînd 
Martin avea 14 ani (completare Plonlerla nr. 3/1965) : Fla
căra (16; 18; 20), Rahova (16; 18,15; 20,30). Merii sălbatici 
(completare Rapsodie ungară) : Central (10 0; 12,30;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Bine ați venit ! (compl are Cum 
am crescut sănătos) : Buzeștl (15,30; 17,30; 19,30; a grădină
— orele 20.15). Armata codobaturilor : Union (completare
Celule amețite — 16; 18,15; 20,30). Program pentru copil : 
Doina (orele 10 dimineața). Ne asumăm răspunderea : 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15;,, 20,30), Cotroceni (16; 18,Z S; 
20,30). Plonlerla nr. 3/1965 — Baletul negru din Senega » 
Șapte secole mai tfrzlu — Pietre ce înfloresc — Er-rji 
oglinda — Escapada; Timpuri Noi (10—16,15 în continuare; 
18; 19,30; 21). Asta-i tot ce s-a întîmplat : Gluleștl (com
pletare Gelozie — 16; 18,15; 20,30), Miorița (completare
1 Mal 1965 — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Alerg după o 
stea : Cultural (15,30; 18; 20,30). lanoșik — cinemascop 
(ambele serii) : Lumina (9,45; 13; 16,30; 20), înfrățirea în
tre popoare (16; 19,30), Arta (16; 19,30; la grădină — orele 
20,30). Fernand cow-boy (completare Comori de artă ro
mânească) ; Victoria (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Dacia 
(9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). Logodnicele văduve : Cos
mos (completare Gura lumii — 16; 18; 20). Neamul Șoi- 
măreștilor — cinemascop (ambele serii) — (completare 
Șopîrle) : Bucegi (10; 13; 16,15; 19,30; la grădină — orele 
20), Drumul Sării (16; 19). Cronica unul bufon : Unirea 
(completare Meciul glganților — 16; 18,15; la grădină — 
orele 20,15). Cerasella : Vitan (16; 18,15; la grădină — orele 
20,30). Gaudeamus Igltur : Munca (completare Sport nr. 
2/1965 — 14; 16; 18,15; 20,30). Cronica unei crime — cine
mascop : Popular (completare Gelozie — 16; 18,15; 20.30). 
Comoara din lacul de argint — cinemascop : Grădina 
„Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — orele 20,15). Bufonul rege
lui : Grădina „Festival" (Pasajul Eforie — orele 20,30). 
Ilanka : Moșilor (15,30; 18; la grădină — orele 20,30). Pe 
urmele Iul Ahmed : Crîngași (completare Scoarțe popu
lare — 16; 18,15; 20,30). Cîntlnd în ploaie : Viitorul (15; 17; 
19; 21). Nevasta nr. 13 : Colentlna (16; 18,15; 20,30; — la 
grădină — orele 20). Doi băieți ca pîinea caldă (comple
tare Drumurile celui de-al cincilea continent — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30). Casa Ricordl : Floreasca (10,30; 15; 17,30; 
20). Animalele ; progresul (completare Sport nr. 2/1965 — 
15.30; 18; 20,15). Spre culmi : Flamura (10j 12; 16; 18; 20), 
Pacea (16; 18; 20). Scaramouche — cinemascop : Lira (15; 
17; 19: 21; la grădină rulează Războiul vesel — orele 20,15). 
Rachetele nu trebuie să decoleze — cinemascop (comple
tare Kremlinul rostovian) : Ferentari (16; 18,15; 20,30).
Climate — cinemascop: Grădina „Rahova" (Calea Rahovei
— orele 20,30). O viață : Grădina „Progresul-Parc" (Piața 
Libertății — orele 20,30).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,20 — Aventurile

echipajului Val-Vîrtej. „Hieroglifele n-au mărturisit to 
tul“. 20,00 — Realitatea socialistă a patriei noastre — izvot- 
de inspirație. Masă rotundă cu Sabin Drăgoi — maestru 
emerit ai artei, pictorul Spiru Chintilă, scriitorul Pop Si- 
mion. 20,30 — Filmul documentar „Zilele Sighișoarei“.
20.40 — Filmul artistic „Frumoasa și fiara". 22,10 — Atlas 
folcloric. Zona Făgăraș-Sibiu. în încheiere: buletin de 
știri, buletin meteorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost călduroasă, dar instabilă Tn 

jumătatea de nord-vest a țării. Cerul a fost variabil, mai 
mult noros în Oltenia, Banat și Ardeal, unde au căzut 
averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. în cele
lalte regiuni aversele au fost izolate. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit, predominînd din sud și sud-est. Tempera
tura aerului la ora 14 era cuprinsă între 15 grade la 
Caransebeș și 29 la Călărași. In București : Vremea a fost 
călduroasă, cu cerul variabil. în cursul serii cerul s-a 
acoperit treptat și vremea a devenit instabilă. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit din sectorul sudic. Tempera
tura maximă a fost de 29 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 și 13 iunie. în 
țară : Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale sub formă de averse însoțite de descăr
cări electrice, mai ales în vestul țării. Vînt moderat din 
vest. Temperatura în scădere ușoară la început, apoi sta
ționară. Minimele vor fi cuprinse între 6 și. 16 grade, iar 
maximele între 18 și 28, local mai ridicate. In București : 
Vreme schimbătoare, cu cer temporar noros, favorabil 
ploii slabe. Vînt moderat din vest. Temperatura în ge
neral staționară.

TEMA PENTRU O ANCHETA 
MEDICALĂ

Iată tema unei anchete 
medicale la care, contrar 
așteptărilor, nu e deloc 
ușor de răspuns. E destul 
să privim în jurul nos
tru, ca să ne dăm seama 
că unii oameni la 50 de 
ani au privirea stinsă, 
obosesc ușor, merg cu di
ficultate, nu se pot con
centra, au momente de 
somnolență — într-un cu- 
vînt prezintă semnele 
bătrîneții, pe cînd alții, la 
70 de ani, uimesc prin vi
goarea fizică și intelectua
lă. în anumite limite, 
vîrsta indicată de actul 
de naștere și bătrînețea, 
adică declinul facultăților 
fizice și intelectuale, sînt 
noțiuni diferite.

„Scara vieții" este des
tul de capricioasă, dar ea 
depinde în cea mai mare 
parte de noi înșine. Se 
spune în popor, pe drept 
cuvînt: „Cum îți vei aș
terne, așa vei dormi". A- 
devărul acesta poate fi 
verificat și în ceea ce pri
vește vîrsta biologică. Este 
dovedit că o bună igienă 
de viață, adoptată din ti
nerețe și respectată con
secvent, constituie garan
ția „tinereții eterne" adi
că a unei maturități ro
buste și a unei bătrîneți 
Viguroase.

Care este esența 
procesului 
de îmbâtrînire 1

Un răspuns exhaustiv 
la această întrebare nu 
poate fi desigur dat. Cu 
toate acestea, îmbătrîni- 
rea — care începe o dată 
cu încetarea creșterii cor
porale, deci la om de pe 
la 20—25 ani — e definită 
prin încetinirea progresi
vă a vitezei înlocuirii țe
suturilor uzate cu altele 
proaspăt construite. Se 
știe, într-adevăr, că a- 
fară; de unele celu
le ale sistemului ner
vos central, nici una din
tre miliardele de celule 
care alcătuiesc corpul o- 
menesc nu are aceeași 
vîrstă cu individul. Cînd 
acesta moare, practic nici 
una din celulele care-1 
constituiau la naștere nu 
mai există. Sub aparenta 
lui fixitate, organismul 
este traversat de un du
blu și continuu curent 
molecular. Pentru a face 
o comparație, procesul 
transformărilor substan
țelor nutritive în organism 
poate fi asemuit cu o du
blă bandă rulantă, de-a- 
lungul căreia substanțele 
respective se mișcă din 
etapă în etapă. Una din 
benzi asigură dezintegra
rea moleculelor și elibe
rarea energiei conținute. 
Cealaltă, paralelă cu pri
ma, duce la clădirea de 
molecule din ce în ce mai 

complexe și mai apropia
te de' structura specifică 
organismului. împreună, 
aceste două curente alcă
tuiesc ceea ce se numește 
„metabolism".

Ritmul de reînnoire 
cjontinuă este mai viu la 
copii și depășește ritmul 
uzurii țesuturilor, ceea ce 
explică fenomenul creș
terii. Dimpotrivă, ritmul 
se încetinește la oamenii 
în vîrstă și procesul de 
înlocuire a țesuturilor 
uzate este din ce în ce 
mai lent. Această înceti
nire a sintetizării de noi 
țesuturi produce îmbă- 
trînirea.

Ea este strîns legată de 
modificările arborelui 
vascular, produse de ate- 
roscleroză sau hiperten
siune arterială. Se știe 
că atît oxigenul cît și 
substanțele nutritive sînt 
transportate la nivelul 
țesuturilor de sîngele 
care circulă în vase (ar
tere). Cu cît calibrul va
selor de sînge se reduce 
prin procese degenerative 
vasculare, cu atît canti
tatea de sînge ce ajunge 
la țesuturi și, implicit, 
cantitatea de oxigen și de 
substanțe nutritive, se 
micșorează. Ca urmare, 
ritmul încorporării aces
tora în celule și eficiența 
îndepărtării reziduurilor 
se încetinește. Aceasta e 
una din principalele cau
ze de îmbătrînire. Ea a și 
fost relevată în formula 
„omul are vîrsta artere

lor sale", înțelegînd prin 
aceasta că tinerețea or
ganismului depinde de 
integritatea vaselor care 
asigură aprovizionarea 
țesuturilor cu sînge.

Din numeroasele cer
cetări dedicate problemei 
îmbătrînirii vom cita o 
experiență care a pus în 
evidență faptul că țesu
turile izolate în condiții 
de laborator au o durată 
de viață mult superioară 
organismului întreg. S-a 
putut astfel menține în 
viață un fragment de 
inimă de embrion de 
găină, timp de 34 ani, pe
rioadă la capătul căreia 
experiența s-a întrerupt 
nu fiindcă fragmentul de 
țesut murise, ci fiindcă 
experiența nu mai avea 
nimic de dovedit: în a- 
ceastă lungă perioadă 
muriseră cîteva generații 
de găini, dar inima con
servată continua să tră
iască ! Vitalitatea celule
lor depinde de mediul 
nutritiv în care trăiesc. 
Aceasta nu implică nu
mai punerea la îndemîna 
celulelor a substanțelor 
nutritive de care au ne
voie, ci și înlăturarea de
șeurilor toxice acumulate 
în mediu pe seama func
ționării celulelor respec
tive.

Ce-și face omul 
singur...

Am dat acest exemplu 
pentru a facilita înțele

gerea unei idei esențiale 
— și anume că omul 
singur poate împiedi
ca sau favoriza, prin 
propriile sale compor
tări și atitudini, buna a- 
provizionare a celulelor, 
a organismului, cu sub
stanțe nutritive, ca și 
procesul normal de înlă
turare a deșeurilor toxi
ce. Cu alte cuvinte, omul 
însuși își po.ate frîna sau 
accelera procesul de îm
bătrînire.

Care sînt, deci, cauzele 
îmbătrînirii precoce ? Un 
regim de viață nepotri
vit ; abuzul de toxice 
(alcoolul, nicotină) ; ali
mentația excesivă sau 
dezechilibrată; bolile cro
nice insuficient tratate. 
Le vom lua . pe rînd, în- 
cercînd să desprindem, 
totodată, din parcurge
rea lor, normele de viață 
menite să împiedice îm- 
bătrînirea precoce.

In secolul XX, supra
solicitarea nervoasă și 
mai puțin cea fizică 
creează, în ritmul trepi
dant al vieții moderne, o 
seamă de condiții care, 
evident, favorizează apa
riția surmenajului și a 
îmbătrînirii timpurii. S-ar 
părea că e o sancțiune 
inevitabilă a civilizației 
industriale. Cu toate a- 
cestea, corectivele au și 
fost găsite și exodul ci
tadinilor spre spațiu, aer 
și vegetație, la sfîrșit de 
săptămînă, ca și ponde

rea pe care sportul o ia 
în programul de viață 
sînt destinate să elibere
ze sistemul nervos de sub 
starea de tensiune profe
sională și, în același 
timp, să solicite muscu
latura și să intensifice 
ritmul metabolismului și 
al oxigenării țesuturilor. 
Problema este, așadar, de 
a doza în primul rînd ra
țional modul de consu
mare a energiei. Depinde 
de eforturile fiecăruia de 
a-și organiza cît mai ra
țional activitatea sa de 
creație, de muncă pe 
parcursul orelor de pro
gram. Se îrjtîmplă ade
sea să întîlnești oameni 
care încep ziua de lucru 
mai „ușurel", își permit 
să-și risipească timpul 
privind pe fereastră sau 
rătăcind prin diferite bi
rouri — adică nefăcînd, 
practic, nimic — pentru 
ca spre sfîrșitul progra
mului să pornească un 
adevărat „asalt", cu pre
țul unor mari eforturi 
intelectuale pentru a re
cupera ceasurile pierdu
te ; ei cheltuiesc astfel 
multă energie, se află a- 
desea într-o uriașă în
cordare nervoasă, care 
se acumulează zi de zi și, 
firește, lasă urme. Un 
asemenea mod haotic de 
a munci uzează prematur 
organismul, îl dereglează. 
A-ți organiză judicios 
munca este un lucru e

lementar, la îndemîna 
oricărui om ordonat; la 
aceasta pot da o contri
buție de mare preț și lu
crătorii din cadrul Insti
tutului de cercetări pen
tru protecția muncii care, 
pe bază de studii, expe
rimentări, pot sugera sau 
propune grafice de lucru 
cît mai științific organi
zate, menite să asigure 
dozarea rațională a efor
turilor pe tot parcursul 
orelor de muncă.

Un program de lucru 
rațional organizat dă 
efecte maxime cînd este 
completat cu o odihnă 
activă, în cursul căreia 
sportul sau o ocupație 
manuală sînt chemate să 
refacă capacitatea de 
muncă intelectuală. Dim
potrivă, prelungirea sis
tematică a încordării 
nervoase, a suprasolicită
rii, au efecte negative a- 
supra sistemului nervos 
și a întregului organism, 
în aceste împrejurări, u- 
zura sistemului circula
tor, consecință directă a 
sumării momentelor de 
epuizare nervoasă, se 
accentuează.

Cum se scot 
„peri albi”

Tensiunea nervoasă se 
află — se poate afirma 
— și într-un raport di

rect cu însuși climatul 
vieții cotidiene al fiecărui 
individ, cu relațiile de 
mediu ale persoanei res
pective. O viață agitată 
de familie, care nu se 
desfășoară în condiții 
normale, scoate „peri 
albi", împinge pe calea bă
trîneții timpurii. La fel, 
dăunează puternic sănă
tății viața personală 
dezorganizată, cu nenu
mărate nopți pierdute, 
cheltuite pe așa-zise 
„recreeri" prin restau
rante pînă în zorii zilei 
sau alte asemenea „mij
loace de deconectare", pe 
care unii le preferă unei 
recreeri cu adevărat re
confortante ca, de pildă, 
lectura unei cărți bune, 
vizionarea unui spectacol, 
audiția unei bucăți mu
zicale, vizitarea unui mu
zeu, a unei expoziții etc. 
Este vorba, în această 
privință, și de un fel de 
control — sau mai bine 
zis de un autocontrol al 
temperamentului — de 
a-ți impune ție însuți o 
anumită conduită. Sînt 
unii care, din te miri ce; 
se iau la harță cu cei din 
jur, enervîndu-se și e- 
nervînd, la rîndu-le, pe 
alții; se dovedește că a- 
semenea „temperamente" 
nestrunite, care nu depun 

nici măcar un minimum 
de efort pentru a _e au
toeduca, dacă sînt lăsate 
să se manifeste în voie, 
pășesc mai rapid decît 
alții spre bătrînețe.

Așa cum s-a mai spus, 
abuzul de toxice este u- 
nul dintre factorii impor
tanți ai îmbătrînirii pre
mature. Aceste abuzuri le 
comit, în general, oamenii 
cu tabieturi, cu așa-zisele 
obiceiuri de care nu se 
pot lipsi. Ei nu se gîn- 
desc însă că fumînd de 
dimineața pînă seara, 
consumînd cîteva „ca- 
feluțe" pe zi și o țui- 
culiță-două pentru poftă 
de mîncare, își otrăvesc, 
de fapt organismul. E 
suficient să spunem că 
anumite substanțe din ;u- 
tun, ducînd la vaspc>>ns- 
tricție și tulburări ă iri
gare sanghină, reduc a- 
portul de oxigen b' unele 
țesuturi de importanță 
vitală. Este grăbită apa
riția anginei pectorale și 
a insuficienței card;' ce, 
se instalează bronșita ro- 
nică, sînt favorizate em- 
fizemul pulmonar și insu
ficiența respiratorie. Fu
matul excesiv mai are 
drept consecință serioase 
tulburări digestive etc.

Dr. Dan SDROBICI
I.M.F. București

(Continuare în pag. V-a)
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PROIECTELE DE DIRECTIVE ALE
CONGRESULUI AL IV-lea AL P.M.R.
In dezbatere

AGRICULTURA

înaltă răspundere 
pentru avuția tehnică 
a agriculturii

în anul 1970 în agricultură vor lucra peste 115 mii tractoare 
fizice, 47 mii combine pentru cereale și un număr tot mai 
mare de alte mașini agricole cu caracteristici și performanțe 
ridicate.

Agricultura va primi în anul 1970 peste 1,1 milioane tone 
îngrășăminte chimice în substanță activă, de 3,5 ori mai mult 
decît în 1965.

în anii 1966—1970 se va amenaja pentru irigații o suprafață 
de circa 400 mii ha, încît la sfîrșitul perioadei să se ajungă 
la o suprafață irigată de peste 600 mii ha.
La sfîrșitul anului 1970 se prevede să se ajungă, pe întreaga 
țară, la circa 5 milioane bovine, peste 6,5 milioane porci, 
circa 13 milioane oi.

„Consider că în proiectul de Directive este 
bine să se prevadă ca în anii cincinalului ur
mător, în pas cu înzestrarea agriculturii cu 
mașini agricole perfecționate, să se adapteze 
noilor condiții programele școlilor de mecani
zatori pentru a le da cunoștințele necesare 
care să-i ajute la mînuirea utilajelor mult mai 
complexe".

. Dezvoltarea 
continuă a ba
zei tehnice a a- 
griculturli cons
tituie o condiție 
esențială pentru 
intensificarea producției, pentru 
sporirea recoltelor și asigurarea 
stabilității lor, indiferent de con
dițiile climatice. Exprimînd con
secvența cu care Partidul Munci
toresc Român continuă și în ur
mătorii ani politica isa științifică 
de dezvoltare armonioasă 
tregii economii naționale, 
iectul 
al 
ret de înflorire a țării noas- 

: tre și de creștere a bunăstării 
poporului, acordă o deosebită im
portanță dezvoltării, pe mai depar- 

; te, a bazei tehnice a agriculturii. 
. 'Așa după cum se arată în proiec

tul de Directive, în perioada 1966— 
‘ 1970 agricultura va primi, din fon

durile statului, investiții în valoare 
de peste 35 miliarde de lei, ceea 
ce reprezintă de 1,6 ori mai mult 
decît în anii 1961—1965.

O mare parte din aceste inves
tiții vor fi îndreptate spre con
struirea de noi stațiuni de mașini 
și tractoare, spre mărirea parcu
lui de mașini al S.M.T. și G.A.S. 
Astfel, dacă la sfîrșitul acestui an 
vor exista 268 S.M.T.-uri, în 1970 
numărul lor va spori la peste 320. 
Totodată, în 1970 în agricultură 
vor lucra peste 115 mii tractoare 
fizice, 47 mii combine pentru ce
reale păioase și un mare număr de 
alte mașini agricole cu caracteris
tici și performanțe ridicate, față 
de 81 000 tractoare și 36 000 com
bine cite lucrează pe ogoare anul 
acesta. Avantajele, bineînțeles, 
sînt evidente. Se va intensifica 
gradul de mecanizare a diferitelor 
lucrări agricole, ceea ce, în ultimă 
instanță, va duce la realizarea 
unor producții mai mari.

înzestrarea agriculturii cu 
mai multe mașini ridică unele pro
bleme. în proiectul de Directive se 
arată că în următorii ani se va 
urmări amplasarea culturilor în 
zonele cele mai favorabile. Ținînd 
seama de aceasta, se impune ca o 
sarcină importantă, repartizarea 
judicioasă, în continuare, a utila- .* 
jelor cu care va fi înzestrată agri
cultura, în funcție de condițiile 
concrete din zona respectivă, de , 
planurile de cultură din fiecare u- 
nitate. Aceasta va asigura o tot . 
mai bună desfășurare a proceselor 
de producție în unitățile agricole 
socialiste.

O a doua problemă la care aș 
vrea să mă refer este cea a pie
selor de schimb. în proiectul de 
Directive se arată că aproviziona
rea economiei cu piese de schimb 
atît pentru utilajele produse în 
țară, cît și pentru cele importate, 
se va îmbunătăți radical, că ni
velul producției de piese de schimb 
va crește de cel puțin două ori în 
1970 față de 1965. Traducerea în 
viață, de către industrie, a acestei 
prevederi este de cea mai mare 
însemnătate pentru lucrătorii de 
pe ogoare, întrucit, pe această cale, 
se vor scurta perioadele de repa
rație a mașinilor agricole și rea
liza un randament sporit pe fie
care utilaj. Bineînțeles, aceasta 
presupune din partea organelor a- 
gricole cunoașterea exactă, opera
tivă a nevoilor de piese de schimb, 
astfel ca cererile să corespundă 
nevoilor, ca ele să fie înaintate in
dustriei din timp. Este o chestiune 
căreia pe viitor trebuie să i se 
acorde toată atenția.

Paralel cu completarea dotării 
atelierelor mecanice din agricul
tură cu utilaje și aparatură mo- . 
dernă, socotesc că va trebui să se 
ridice nivelul tehnic al reparații
lor la tractoare și mașini agricole, 
spre a se prelungi durata lor de 
folosire între două reparații și a 
reduce într-o măsură cît mai mare 
opririle neproductive, cauzate de

CE REALE — producții mari, 
dar și de bună calitate

„Propun ca în proiectul de Directive să se 
prevadă construirea de spații corespunză
toare, necesare înmagazinării și condițio
nării întregii cantități de grîu pentru a se 
evita deprecierea calității și scăderea conți
nutului în gluten care influențează negativ 
asupra panificației".

prevede proiectul de Directive, a» 
gricultura urmează să primească, 
în perioada următoare, cantități 
mari de îngrășăminte chimice, este 
necesar ca industria sâ producă 
mașini de împrăștiat și de încorpo
rat îngrășăminte chimice, cu ’ n.. 
formanțe tehnice superioare. /

Pentru a putea scurta și mai iriițlt 
durata lucrărilor agricole, este ne
cesar ca stațiunile de mașini și 
tractoare din regiune să lie dotate 
cu un număr mai mare de grape cu 
discuri șl grape stelate. In scopul 
scurtării duratei de recoltare a po
rumbului șl a griului, stațiunile de 
mașini și tractoare, gospodăriile de 
stat vor folosi pe scară mal largă 
combinele. Prin recoltarea la timp a 
griului și porumbului nu numai că 
va crește producția prin evitarea 
pierderilor, dar se va crea posibi
litatea executării la timp a arături
lor pentru însămînțare, a efectuării 
ogoarelor de toamnă și încorporă
rii în sol a îngrășămintelor de bază.

Pentru a satisface cerințele uni
tăților agricole din flecare regiune, 
stațiunile experimentale zontj ~ sâ 
primească sarcini pentru produce
rea unor soiuri de griu și de hi
brizi de porumb mal productivi șl 
rezistenți in condițiile regiunii res
pective. Consiliul Superior al Agri
culturii ne-ar putea ajuta prin or
ganizarea și dezvoltarea laborato
rului regional de agrochimie, care 
să execute cartarea solului intr-un 
timp cit mai scurt, pentru a se ști 
ce îngrășăminte trebuie să se ad
ministreze pe diferite sole șl in ce 
doze.

în vederea realizării acestei sar
cini, consider necesar ca din con
siliile stațiunilor experimentale să 
facă parte cadre de conducere și 
specialiști din gospodăriile agri
cole de stat și cooperativele 
agricole de producție pentru 
ca activitatea de cercetare să fie 
orientată în funcție de nevoile pro
ducției din regiunile respective. O 
altă problemă : sînt cazuri cînd, da
torită vegetației înaintate a culturi
lor, noi nu mai putem intra pe te
ren cu tractoarele pentru a efectua 
lucrările de combatere a dăunăto
rilor. în aceste condiții este absolută 
nevoie de intervenția aviației utili
tare. Prin aceasta se va evita și ta- 
sarea pămîntului datorită trecerilor 
repetate pe aceeași suprafață a 
tractoarelor și mașinilor agricole, 
în legătură cu distrugerea dăună
torilor din culturi socotesc că tre
buie să se bucure de toată aten
ția și producerea unor insecticide 
selective cu remanență scăzută, 
necesare pentru combaterea unor 
dăunători atunci cînd aceștia apar 
în stadiul avansat de fructificare 
al griului, spre exemplu.

Merită atenție și problema păs
trării cerealelor. Aceasta întrucît, 
în prezent, în unele cazuri, datori
tă ținerii timp îndelungat a boa
belor în magazii, necondiționate 
corespunzător, conținutul în gluten 
al cerealelor și calitatea acestuia 
se micșorează, ceea ce influențea
ză negativ asupra panificației. 
Propun ca în proiectul de Directive 
să se prevadă construirea de spa
ții corespunzătoare necesare înma
gazinării și condiționării întregii 
cantități de grîu. Am relatat numai 
cîteva probleme legate de sporirea 
producției de cereale. Rezolvarea 
lor va contribui la îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor cuprinse în 
proiectul de Directive.

Politica partidului nostru în do
meniul agriculturii a urmărit și ur
mărește, în continuare, ca obiectiv 
principal, creșterea producției de 
cereale, în special de griu și po
rumb. în proiectul de Directive ale 
Congresului al IV-lea se prevede 
ca în perioada 1966—1970, față de 
1961—1965, producția de grîu-seca- 
ră să crească cu 17 la sută, cea 
de porumb cu 26 la sută, cea de 
sfeclă de zahăr cu 39 la sută. Spo
rirea producției vegetale se va ob
ține, în principal, prin creșterea re
coltelor la hectar pe baza folosirii 
semințelor din cele mai productive 
soiuri, a unor cantități mai mari de 
îngrășăminte, prin extinderea iriga
țiilor și altor lucrări de îmbunătățiri 
funciare, precum și prin efectuarea 
lucrărilor agricole în perioada op
timă și în termen scurt.

Cifrele prevăzute în Directive 
privind creșterea producției agri
cole vegetale, sînt pe deplin reali
zabile. în această privință, consti
tuie o bună dovadă rezultatele ob
ținute în ultimii ani în regiunea Do- 
brogea. Avînd în trecut cea mai 
înapoiată agricultură din țară, re
giunea noastră a devenit una din
tre regiunile mari producătoare de 
cereale. Pe lîngă creșterea suprafe
țelor ocupate cu grîu și porumb, a 
fost pus un mare accent pe spori
rea producției la hectar. în 1964, 
față de 1959, unitățile agricole din 
regiunea noastră au sporit recolta 
de grîu cu 61,2 la sută, iar de po
rumb cu 87,7 la sută. Aceasta a 
creat posibilitatea unităților să dez
volte și celelalte ramuri ale agri
culturii și, în același timp, prin vîn- 
zarea unor mari cantități de ce
reale, să crească veniturile bănești 
ale membrilor cooperatori. Astfel, 
în 1964, cooperativele agricole de 
producție din regiune, numai prin 
vînzarea către stat, pe bază de 
contract, de grîu șl de porumb, au 
realizat venituri care se ridică la 
aproape 500 milioane de lei, ceea 
ce înseamnă peste 54 la sută din 
totalul veniturilor bănești obținute.

La baza acestor rezultate stau con
tinua creștere a gradului de meca
nizare a lucrărilor, folosirea unor 
cantități mai mari de îngrășămin
te chimice și naturale, aplicarea 
unui complex agrotehnic ridicat etc. 
Pe ogoarele regiunii lucrează, în 
prezent, 7 243 de tractoare, 5 500 
de semănători, 4 350 de combine și 
alte mașini agricole. Acestea au 
creat posibilitatea executării lucră
rilor în timpul optim și de bună ca
litate. O mare contribuție la obți
nerea de producții mari de cereale 
au adus specialiștii de pe ogoa
re. Ei au îndrumat în perma
nență pe mecanizatori și pe mem
brii cooperatori să aplice cele mai 
corespunzătoare măsuri agroteh
nice.

Consiliul agricol regional s-a 
preocupat de amplasarea cît mai 
judicioasă a culturii griului și po
rumbului pe teritoriul regiunii, în 
funcție de condițiile naturale exis
tente. Astfel, suprafața ocupată cu 
grîu și porumb a fost mai mare în

Ing. Barbu POPESCU 
președintele Consiliului agricol 

regional Dobrogea

raioanele Negru Vodă, Medgidia și 
în unitățile din raza orașului Con
stanța. In anul 1964, deși un an ca 
condiții climatice mai puțin favora
bile, cooperativele agricole de pro
ducție din raionul Negru Vodă au 
realizat o producție medie de 2 209 
kg de grîu și 3 333 kg de porumb 
la ha, iar cooperativele agricole 
Tătaru, Comana și altele au depă
șit producția de 4 000 kg de porumb 
boabe la hectar pe întreaga supra
față.

Aceste rezultate dovedesc că în 
regiunea noastră mai sînt posibili
tăți în ce privește creșterea pro
ducției de cereale. Prin aplicarea 
diferențială a lucrărilor agricole — 
principala rezervă de creștere a re
coltelor — rezultatele in cultura 
cerealelor pot ii și mal bune.

în planul de perspectivă, pe care 
consiliul agricol regional l-a în
tocmit, s-a stabilit o bună zonare 
a culturii cerealelor, avîndu-se în 
vedere, în special, raioanele Ne
gru Vodă, Medgidia, sudul Istri^j, 
zona orașului Constanța și în mai 
mică măsură celelalte raioane. 
Prin planul de fertilizare urmărim 
ca fiecărei sole, fiecărui hectar să 
i se administreze cantități cores
punzătoare de îngrășăminte, in 
funcție de structura solului și de 
culturile ce se seamănă. Colective 
de specialiști au stabilit soiurile 

1 cele mai productive de grîu și de 
porumb, care se pretează condiții
lor pedoclimatice din Dobrogea.

Oamenii muncii din agricultura 
regiunii noastre vor depune toate 
eforturile pentru ca, folosind cît 
mai bine baza tehnico-materială 
sarcinile stabilite de Directive să 
fie realizate și depășite. Ne pre
gătim ca In cinstea Congresu
lui partidului nostru recolta să 
fie strînsă la timp și fără 
pierderi. Ne străduim ca toate lu
crările de întreținere la cultura po
rumbului să fie făcute la timp și 
în bune condiții. Vom avea în ve
dere generalizarea experienței po
zitive a unităților agricole fruntașe, 
introducerea în toate unitățile a 
tehnicii celei mai avansate, pre
gătind pentru aceasta, cu multă 
răspundere, cadre de ingineri_și 
brigadieri.

în practica noastră, de zi cu zi, 
legat de creșterea producției de 
cereale, se ridică și unele proble
me care nu au putut fi rezolvate 
pină acum. Cantitățile însemnate 
de îngrășăminte pe care le-am pri
mit nu au fost aplicate la timp și 
în condițiile cele mai bune, deoa
rece stațiunile de mașini și trac
toare nu dispun încă de mașini co
respunzătoare pentru împrăștierea 
și încorporarea îngrășămintelor 
chimice. Ținînd seama că, așa cum

Fiecare lucrare 
de hidroameliorație 
să se justifice 
prin spor de recoltăremedierea de

fecțiunilor teh
nice. Pe această 
cale, mecaniza
torii vor aduce 
o contribuție în

semnată la reducerea prețului de 
cost, care, așa cum se arată în pro
iectul de Directive, constituie una 
din principalele surse de creștere a 
mijloacelor de finanțare a dezvol
tării susținute a economiei națio
nale.

De o deosebită importanță pen
tru efectuarea în cadrul epocilor 
optime a lucrărilor agricole și 
creșterea randamentelor la hectar 
sînt și acele prevederi din proiec
tul de Directive care se referă la 
introducerea unei game mai va
riate de tractoare, de puteri și ti
puri diferite, precum și a mașini
lor de mare productivitate. în ur
mătorii ani, alături de tractoarele 
de 65 C.P., vor lucra pe ogoare di
ferite tipuri de tractoare, care vor 
permite mecanizarea lucrărilor la 
cultura sfeclei de zahăr și cartofi
lor, în legumicultură și în alte ra
muri agricole.

Se va completa, totodată, sorti
mentul de mașini care se folosesc 
în cultura mare, realizîndu-se, 
treptat, utilaje de productivitate 
mărită, cu caracteristici tehnice 
superioare, corespunzătoare pro
greselor tehnice actuale.

O mare parte a finețurilor și a 
suprafețelor cultivate cu furaje se 
găsesc pe pante mai mari de 12°, 
inaccesibile actualelor tractoare pe 
roți. Potrivit proiectului de Direc
tive, în anii următori va fi extin
să mecanizarea lucrărilor pe pan
te, introducîndu-se pentru parce
lele mari, cu drumuri largi de ac
ces, mașini acționate de tractoare 
pe șenile, iar pentru parcelele mici. 
— mașini de dimensiuni reduse 
acționate de tractorul monoax.

O mare atenție se va acorda în 
perioada cincinalului următor me
canizării lucrărilor în zootehnie și 
îndeosebi în complexele de tip in
dustrial pentru creșterea și îngră- 
șarea animalelor și păsărilor, con
struite sau în curs de execuție în 
gospodăriile de stat. în complexele 
pentru creșterea taurinelor se vor 
introduce remorci cu dispozitiv 
pentru distribuirea nutrețurilor 
suculente și fibroase în iesle, in
stalații de muls cu transportul 
laptelui prin conducte, noi 
me de pregătire mecanizată 
rajelor etc.

Proiectul de Directive se 
și de o altă problemă : utilizarea 
rațională a parcului de tractoare 
și mașini agricole. Este o chestiu
ne de cea mai mare însemnătate, 
care trebuie privită cu toată răs
punderea de către mecanizatori. 
Acestora le revine sarcina să-și 
organizeze tot mai bine munca, în 
așa fel încît să se asigure folosi
rea cu maximum de randament a 
întregului parc de mașini, și efec
tuarea lucrărilor agricole, la toate 
culturile, în perioadele optime, în 
termene scurte și de bună calitate. 
Totodată, în condițiile creșterii 
sortimentelor de mașini și măririi 
gradului de complexitate a utila
jelor, prezintă o mare importanță 
grija pentru perfecționarea pregă
tirii mecanizatorilor. Pentru a- 
ceasta, consider că în proiectul de 
Directive este bine să se prevadă 
ca în anii cincinalului următor, 
în pas cu înzestrarea agriculturii 
cu mașini agricole perfecționate, să 
se adapteze noilor condiții progra
mele școlilor de mecanizatori pen
tru a le da cunoștințele necesare 
care să-i ajute la mînuirea utilaje
lor mult mai complexe.

înfăptuind prevederile planului 
cincinal de dezvoltare a economiei 
naționale pe perioada 1966—1970, 
mecanizatorii din agricultură vor 
aduce o contribuție importantă la 
sporirea producției agricole, la în
florirea patriei noastre.

Ing. Petre MOLDOVAN 
vicepreședinte al Consiliului

Superior al Agriculturii

a în- 
pro- 

Directivelor Congresului 
IV-lea, acest program mă-

tot

siste- 
a fu-

ocupă

„Pentru a se obține un randament maxim 
în sporirea producției este necesar ca în dez
voltarea irigațiilor să se meargă pe cele mai 
moderne procedee tehnice de amenajare 
care să permită buna folosire a apei și meca
nizarea lucrărilor".

în proiectul 
de Directive ale 
Congresului al 
IV-lea al Parti
dului Muncito
resc Român se 
prevede ca o parte din cele 35 de 
miliarde investiții pe care agricul
tura le va primi din fondurile statu
lui să fie destinată lucrărilor de 
hidroameliorații.

în ultimii ani, la indicația condu
cerii partidului au fost întreprinse 
mari lucrări de îndiguire și amena
jare interioară a terenurilor situate 
in zonele inundabile din Lunca Du
nării. Pe aceste terenuri se cultivă 
porumb, floarea-soarelui, plante fu
rajere, obtinîndu-se recolte mari. 
Pornind de la asemenea realizări, 
în proiectul de Directive se preve
de terminarea îndiguirii terenurilor 
inundabile din Lunca Dunării. Tot
odată, se va trece la executarea 
unor importante lucrări de Îndigui
re și desecare pe o suprafață de 
circa 300 000 ha, pe riurile interi-

Ing. Nicoloe MANTZ 
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oare.
îndiguirea terenurilor este doar 

un prim pas in ce privește măsurile 
care duc la sporirea producției. Este 
nevoie ca, in continuare, să se ia 
măsuri pentru folosirea lor cu ran
dament maxim, astfel ca fondurile 
importante care au fost investite să 
poată fi recuperate cît mai repede.

Dintre măsurile agrotehnice care 
asigură obținerea unor recolte mari 
la hectar, irigarea culturilor prezintă 
o importantă deosebită. în proiectul 
de Directive se preconizează ca su
prafața irigată să se extindă cu 
400 000 ha, ajungîndu-se la sfîrșitul 
perioadei la peste 600 000 ha iri
gate.

Experiențele efectuate de către 
Institutele de cercetări agricole și 
rezultatele obținute de către unită
țile agricole socialiste demonstrează 
că prin irigații și printr-o agroteh
nică rațională se pot obține pro
ducții mari și constante.

Pentru a se obține un randament 
maxim in sporirea producției este 
necesar ca în dezvoltarea irigațiilor 
să se meargă pe cele mai moderne 
procedee tehnice de amenajare 
care să permită buna folosire a a- 
pei și mecanizarea lucrărilor. Deo
sebit de avantajoase sînt siste
mele de irigație prin aspersiune cu 
conductele de distribuție a apei în
gropate. Pentru conducerea apei 
prin canale deschise se va extinde 
folosirea jgheaburilor prefabricate 
din beton armat, precum și căptuși- 
rea canalelor. Pentru irigarea prin 
scurgere se vor introduce metode 
de mare randament în distribuirea 
apei, cum sînt conductele flexibile 
din materiale plastice.

Și pină acum au fost întreprinse 
mari lucrări de irigații. Dar, nu în
totdeauna plantele cultivate pe a- 
semenea terenuri au dat sporul 
scontat de recoltă. Cauzele sint cu
noscute : nu s-a administrat apa la 
timp și in cantitățile cerute de fie
care cultură, iar agrotehnica apli
cată nu a corespuns. De aceea, va 
trebui avut in vedere ca lucrările 
ce se vor executa să corespundă 
mai bine cerințelor fiecărei culturi 
ca și condițiilor naturale. Mecani
zarea va face ca întreținerea și ex
ploatarea sistemelor de irigație să 
devină mult mai ușoară, aplicarea 
udărilor să se facă cu o productivi
tate mult mai mare decît în prezent, 
iar distribuirea apei, pe terenul de 
irigat, mai uniform și fără risipă.

Sarcinile Im
portante și de 
mare răspundere 
ce necesită a fi 
realizate In do
meniul hidroame- 

liorațiilor în perioada 1966—1970 ri
dică o serie de probleme ce trebuie 
rezolvate cu colaborarea tuturor fac
torilor interesați. Este foarte util ca 
în proiectul de Directive să se pre
vadă necesitatea de a se alege, la 
proiectarea și execuția amenajăriier 
pentru irigații, cele mai raționale so
luții și metode care să conducă la 
lucrări durabile și cît mai econo
mice, corespunzător cerințelor unei 
agriculturi mecanizate, moderne. 
O atenție deosebită va trebui dată 
realizării în tară a echipamentelor 
mecanice pentru sistemele de iriga
ții, îndeosebi a instalațiilor de iri
gație prin aspersiune, la nivelul și 
la parametrii celor mai perfecționate 
instalații de acest gen.

Totul pentru ridicarea rapidă
a nivelului productiv al animalelor

„Ar fi util să se prevadă în pro
iectul de Directive profilarea unor 
unități de stat, care posedă o mat
că corespunzătoare, pentru pro
ducerea animalelor de prăsilă va
loroase — condiție esențială în 
vederea îmbunătățirii efective
lor".

Caracterul complex, realist șl 
mobilizator al sarcinilor înscrise 
în proiectul de Directive ale 
Congresului al IV-lea al partidu
lui, perspectivele ce se des
chid, în continuare, României 
socialiste, constituie pentru tofi 
cetățenii patriei un îndemn la 
muncă neobosită pentru tradu
cerea lor în viafa.

Lucrătorilor din domeniul 
zootehniei le revin sarcini im
portante privind creșterea efec
tivelor de animale și a produc
ției acestora, astfel încît să se 
asigure aprovizionarea îndestu
lătoare a populafiei cu carne, 
lapte, unt, ouă și alte produse 
de origine animală. Se preve
de ca la sfîrșitul anului 1970 
să se ajungă pe întreaga tară 
la circa 5 milioane bovine, 
peste 6,5 milioane porci, circa 
13 milioane oi, din care aproa
pe 70 la sută cu lina fină și 
semifină. Așa cum se arată în 
Directive, se vor obține în me
die anual circa 1 150 mii tone 
de carne în greutate vie, peste 
28 milioane hectolitri de lap
te, peste 28 mii tone de lînă 
și peste 3 miliarde ouă.

Realizarea sarcinilor de mare 
răspundere încredințate lucra
torilor din ramura creșterii ani
malelor necesită introducerea 
pe un front larg s tehnicii per-

Dr. Mihai ȘTEFANESCU 
directorul Institutului 

de cercetări zootehnice

fecționate, generalizarea în 
producție a metodelor agro
zootehnice, a tehnologiei îna
intate, determinarea unor noi 
mijloace de sporire a produc
ției animale. La toate acestea, 
cercetarea științifică poate și 
trebuie să aducă, în continuare, 
o contribuție esențială. Astfel, 
pentru , realizarea efectivelor 
prevăzute în proiectul de Di
rective o importantă deosebită 
are organizarea pe baze știin
țifice a reproducției animale
lor prin lărgirea și extinderea 
metodei însămîntărilor artificia
le. Există posibilitatea ca în 
cadrul centrelor de îns'ămînțări 
artificiale să fie folosifi numai 
reproducători cu valoare zoo
tehnică cunoscută ; prin utili
zarea mult mai completă a fie
cărui taur de mare valoare se 
pot însămînța peste 1 500 de 
vaci. Și în creșterea ovinelor, 
metoda însămîntărilor artificiale 
permite să se utilizeze intens 
berbecii de mare valoare zoo
tehnică, ceea ce are o mare în
semnătate în acfiunea de trans
formare a raselor eu lînă groa

să, în ol cu lînă fină și semi
fină. Este necesar să se extin
dă, în continuare, raza de acți
une a centrelor existente pen
tru folosirea cît mai completă 
a berbecilor recordiști, astfel 
încît să se depășească cifra 
medie de 1 000 de oi însămîn- 
jate pe an.

Intensificarea acțiunii de se
lecție — prevăzută în Directi
ve — constituie un mijloc si
gur de ridicare rapidă a nive
lului productiv al animalelor. 
Este necesar ca această acfiune 
să fie pusă pe baze noi, cores
punzătoare necesităților actua
le ale creșterii animalelor. 
Poate că ar fi necesar să se 
prevadă în Directive ca treptat 
să fie generalizată obligativi
tatea folosirii la reproducție a 
animalelor cu o zestre eredi
tară valoroasă și verificată, a- 
ceasta fiind o cate sigură de 
ameliorare rapidă și in masă 
a efectivelor de producție, 
care, prin ponderea lor, deter
mină realizarea obiectivelor 
scontate. Totodată, consider că 
ar fi foarte util să se prevadă 
profilarea unor unități de stat 
care posedă o matcă corespun
zătoare pentru producerea ani
matelor de prăsilă valoroase. 
Verificarea capacității reale de 
transmitere la urmași a însușiri
lor economico-productive ale 
reproducătorilor necesită extin
derea activității actualelor cen
tre de selecție, cuprinderea în 
controlul oficial al producției a 
unui număr sporit de animale 
din toate speciile, înființarea 
unor stațiuni de control al pro
ductivității la animate. Aceasta 
va crea posibilitatea ca un nu
măr fot mai mare de animate 
de producfie verificate să con-

sfituie o bază sigură atît pen
tru perfectionarea în masă a 
efectivelor cît și pentru încru
cișări de tip industrial în vede
rea obfinerii efectivului hetero- 
zis la produșii care vor popula 
marile combinate de creștere 
industrială sau din alte unităfi 
de producție.

Realizarea obiectivelor de 
producfie prevăzute in zooteh
nie necesită aportul nemijlocit 
și permanent al cercetării 
științifice. Posibilitățile mate
riale create, experiența pozi
tivă acumulată fac în prezent 
pe deplin realizabilă trecerea 
la folosirea sistematică a dale
lor de selecție pentru a dirija 
dezvoltarea fiecărei specii.

Pe drept cuvînt, în proiectul 
de Directive se arată că pen
tru furajarea rafională a ani
malelor o condifie absolut 
necesară este asigurarea unor 
rafii echilibrate, care nu pot 
fi, la rîndul lor, realizate fără 
un sortiment mai variat și mai 
valoros de furaje. Așa cum a 
dovedit experienfa a nume
roase gospodării de stat și 
cooperative agricole este de 
mare însemnătate faptul că se 
pune un accent deosebit pe 
extinderea cu precădere a 
plantelor bogate în proteine 
ca lucerna, trifoiul, sparcefa, 
orzul, ovăzul și altele, pre
cum și pe mărirea produc
țiilor la hectar și îmbunătăți
rea . calitativă a acestora. Este 
foarte importantă extinderea 
lucernei care reprezintă cea 
mai bună sursă de nutref, dă 
producții mari la hectar, are 
un conținut ridicat de protei
nă și caroten — substanțe 
indispensabile, atît pentru 
creșterea în greutate a anima

lelor și apărarea sănătății lor, 
cît și pentru mărirea produc
ției de lapte, carne, lînă șl 
ouă. De mare eficientă econo
mică sînt o serie de metode 
accesibile tuturor unităților 
crescătoare de animale, cum 
ar fi recoltarea în faza optimă, 
utilizarea pe scară largă a u- 
nor procedee noi de conser
vare prin uscare și însilozare.

O atenție deosebită trebuie 
acordată îmbunătățirii pășuni
lor și fînefelor naturale care 
reprezintă o mare rezervă fu
rajeră încă insuficient folosită. 
Pe lîngă lucrările de amelio
rare propriu-zise este ne
cesară administrarea periodi
ca de îngrășăminte organice și 
minerale, extinderea sisteme
lor rationale de pășunat.

Producerea și utilizarea nu
trețurilor combinate pentru 
hrana diferitelor specii și ca
tegorii de animale reprezintă 
un factor de incontestabil pro
gres și efect zooeconomic. 
Prin folosirea nufrefurilor com
binate, fată de alimentația 
obișnuită se obfin sporuri mai 
mari cu 18—25 la sută în 
greutate la porci, 30—50 la 
sută la pui și găini ouătoare, 
la un pre) de cost mai mic cu 
circa 30 la sută.

Avem convingerea că sar
cinile înscrise în proiectul de 
Directive privind creșterea 
animalelor pot fi realizate si 
depășite prin efortul comun al 
tuturor, celor care lucrează în 
aceasta ramură de producfie. 
Pentru lucrătorii științifici nu 
există satisfacfie mai mare de- 
cît atunci cînd rezultatele cer
cetărilor răspund cerinfelor 
practicii, progresului continuu 
al agriculturii noastre.
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„ARTISTUL" INFATUAT
de HORIA LOVINESCU

Viciul e destul de răspîndit, dar 
îmi vine greu să-i găsesc numele 
exact, atît de multe nuanțe are. In
fatuare, îngîmfare, trufie, deșertă
ciune ? Aș înclina spre ultimul ter
men pentru că subliniază clar și 
p'rostia cuprinsă în acest păcat.

Poporul are o imagine plină de 
duh pentru împricinați. Spune des
pre ei că se cred coborîți cu hîrzo- 
bul din cer. Uneori, mai ales după 
o vizită la anumite instituții de cul
tură, sînt irezistibil ispitit să acord 
imaginii o semnificație literală și în 
fața ochilor mei uimiți, văzduhul se 
populează dinfr-o dată — ca într-o 
fantezie de H. Bosch — cu scrin- 
ciobe aeriene din caie își leagănă 
picioarele deasupra capetelor noas
tre, retrase prudent între umeri, u- 
pele figuri cunoscute parcă.
j Ingîmlarea își poartă pedeapsa în 
îhsuși ridicolul ei. Artistul „mare co
pil", femeia „fatală", sau fatală

- electiv cînd se vrea superestetă, 
fantele „seducători, „intelectualul” 
cu privirea fixată invariabil la un de
get deasupra capetelor semenilor și 
atiția alții, trezesc un rîs care anulea
ză orice pornire de supărare. Per
sonaje comice în marea piesă a vie
ții, ele au furnizat de altfel litera
turii un subiect inepuizabil.

Cîfeodafă însă, îngîmfarea devine 
agresivă, ea dezvăluie o menfalifa'e 
rapace, tiranică și fără scrupule, pe 
care o societate întemeiată pe res
pectul reciproc nu o poate tolera. 
Munca de scriitor socialist presu
pune ca o îndatorire principală în
cercarea de a clarifica și de a afir
ma fizionomia omului nou. Uneori 
definirea se poate face pregnant și 
prin negație. Ar trebui urmărite și 
descoperite în realitatea înconjură
toare, cu mai puțină superficialitate 
și indulgență, racilele care nu nu
mai că urîțesc viața noastră, dar o 
și lezează.

Infatuatul din naștere e ridicol ; 
infatuatul „devenit" e o problemă 
și un rău social. Cîte cazuri nu cu
noaștem de artiști de treabă care 
printr-un concurs favorabil de îm
prejurări și pe merit, au avut o afir
mare rapidă ? Simțul proporțiilor sau 
pur și simplu bunul simț funcționea
ză în cazuri fericite ca o frînă salu
tară. Uneori însă, după o clipă de 
uluire, frîna aceasta se rupe și omul 
își pierde capul. Nu numai ceea ce 
este efectiv meritat, ci și tot ce a 
dobîndit datorită circumstanțelor so
ciale fericite îi pare legitim și cu
venit.

Individul își făurește o a doua 
personalitate, factice, lipsită de orice 
substanță, dar în care începe să 
creadă cu fanatism.

Latura patologică a cazului nu mă 
interesează decît ca scriitor și poate 
nici atît... Dar latura socială ne in
teresează pe toți. Căci infatuatul a- 
greslv e mai nociv decît parvenitul. 
Acesta are o logică în acțiune, care 
poate fi ușor identificată și dejucată. 
In fudulul mitoman a încetat însă să 
funcționeze un principiu de sănă
tate, el devine imprevizibil și vio-

lent pentru că e cu bună credință 
convins de geniul și providenfialita- 
fea existenței lui. De aici pînă la a 
contesta dreptul la manifestare a al
tora și pînă a se considera „tabu" 
nu e decît 'un pas. Căci nefericitul 
își permite neobrăzarea sa se iden
tifice cu însăși arta, cu însăși societa
tea care l-a promovat. Amintește, dar 
în mai grav, de Moși-Tecii de odini
oară care, dacă în tramvai îi căleai 
din greșeală pe cismă, deveneau 
apoplectici și pretindeau că ai in
sultat armata.

Să mai adaug că, din păcate, ca
zurile cele mai frecvente de infatua
re nesăbuită se ivesc în lumea oa
menilor de arfă, încurajate de 
tembelismul și mica lașitate a con
fraților l

Dar privirile ar trebui să ne fie 
atrase nu numai de pachidermii 
fuduliei. Există șl gîngănii fudule.

Cunosc cîțiva tineri autori ai unui 
singur volum, interpreți ai unui sin
gur rol de film, etc., etc., cărora 
peste noapte le-au crescut catalige. 
Devin subit miopi față de plebea 
„neartistă" și miopi fafă de reali
tate. Au consumat-o — vezi bine — 
exhaustiv în prima lor febră artisti
că și universul nu le mai ascunde 
nici o taină. Nu pierd simțul socia
bilității, dimpotrivă îl demonstrează 
zilnic în cafenele și la aperitive 
alături de alți tineri „maeștri", dar 
în fapt — și paradoxul e numai 
aparent — au devenit asociali, s-au 
rupt de viață. Peste un an sau doi, 
lipsiți de sevă, se vor chirci, se vor 
ofili, vor muri. Să le fie țărina 
ușoară I

Fenomenul amputării de realitate 
poate fl întilnit și sub alt aspect. De 
data aceasta, „maestrul" e mai spre 
mijlocul carierei, după cîteva succe
se facile sau de circumstanță. Și 
deodată, catastrofa : legea valorilor 
funcfionînd neînduplecat, se vede 
silit să părăsească linia intîia și să 
gareze pe o linie secundară. Vani
tatea acționează atunci compensa
toriu și „omul de succes" se trans
formă înfr-un neînțeles și solitar, 
Fie-i solitudinea dulce I

Acum cițiva ani, la penultima 
Conferință pe țară a scriitori lor, in 
salutul C.C. al P.M.R., vorbindu-se 
și despre însușirile necesare scriito
rului, se pomenea la loc de cinste 
modestia. Adevărul e că modestia 
e o condiție a muncii artistice, și 
chiar cei mai trufași știu că fără 
umilință față de unealtă, de materie 
și de idee nu se poate face nimic 
în acest domeniu.

Dar n-ar fi oare timpul, pentru a 
fi in armonie cu stilul general al 
societății noastre, ca modestia să 
ajungă și o atitudine socială ? Și 
ce-ar fi pentru început să propunem 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă să schimbe numele „caselor 
de creație" în „case de lucru" ? 
Poate că în felul acesta vom avea 
mai puțini „creatori”, mai mul|i 
muncitori serioși, iar marea, divina 
idee de creație, își va recîșfiga pres
tigiul la care are dreptul.

LIBRĂRIILOR
Șl

AIN VITRINELE

“ARGHEZI

Zilele acestea a apărut în 
vitrinele librăriilor o nouă 
culegere din versurile re
cente ale maestrului Tudor 
Arghezi. Volumul, intitulat 
„SILABE", este tipărit în- 
tr-o îngrijită ținută grafică 
de Editura pentru literatură

Editura Meridiane a publi
cat un frumos album dedi
cat picturii lui Cîucurencu. 
Volumul, prefațat de Dan 
Grigorescu, cuprinde 60 de 
reproduceri în culori ale 
pînzelor artistului, precum 
și o cronologie. Textele 
sînt traduse și în limbile 
engleză, rusă, franceză și 

germană.

CU PRIVIRILE LA „UȘA“
Atunci cînd răcoritoarele Încep 

să nu-și mai facă efectul, cind at
mosfera din sala de spectacole este 
mult prea caldă și cînd publicul în
cepe să devină indiferent, cînd, în 
sfîrșit, se organizează decada tea
trelor la care participă provincia, 
iar presa de specialitate publică ar
ticole de sinteză, e semn că sfîrșitul 
stagiunii teatrale e aproape.

Creionului roșu pentru rezoluții 
și semnături, directorul de teatru 

•ț poate să-i dea acum o altă între- 
y buințare, alcătuindu-și bilanțul unui 
' an de muncă.

Nu e cumva prematur ? Poate e 
mai bine să numeri bobocii toamnal 
Aplicarea acestui vechi proverb la 
situația teatrului din Piatra Neamț 
a căpătat de-a lungul anilor un as
pect deosebit de concret.

Teatrul din Piatra Neamț s-a 
bucurat de un ajutor deosebit, co
lectivul lui fiind in fiecare stagiune 
improspătat cu absolvenți ai Insti
tutului de teatru din București. 
E intr-adevăr o bucurie să lucrezi 
cu actori tineri și entuziaști, ta- 
lentați și muncitori, dornici să a- 
firme un ideal de artă și să se afir
me pe ei Înșiși. E o bucurie să con
tribui la dezvoltarea talentelor noi, 
să le conduci primii pași ai activi
tății profesionale, să urmărești 
transformarea adolescenței in matu
ritate.

Sentimentul se transformă însă în 
amărăciune cînd pentru tînărul în 
cauză scopul devine mijloc, cind in
stituția care l-a îmbrățișat joacă în 
conștiința lui rolul unei trambuline. 
Chiar atunci cind fluctuațiile de ca
dre sint neînsemnate, chiar atunci 
cind colectivul artistic alcătuit are 
o oarecare permanență în timp, pri
virile îndreptate cu obstinație spre 
ușa care dă „spre București' creea
ză o situație In care creionul scos 
din buzunar pentru bilanț și pers
pectivă este pus la loc, operația a- 
ceasta fiind aminată pentru toamnă, 
cind problemele de repertoriu, dis
tribuție și colaboratori vor avea un 
fundament real : colectivul artistic 
existent la ora respectivă.

Lucrul acesta este cu atit mai cu
rios cu cit teatrul nostru — și nu 
sintem singurul teatru din provin
cie in această situație — oferă un 
cadru optim de afirmare și dezvol
tare a talentelor. începind cu grija

deosebită a organelor locale de 
partid și de stat pentru asigurarea 
unor condiții bune de trai și de 
creație tinerilor absolvenți (locuințe 
confortabile, alocarea 'unor fonduri 
pentru prime de creație, stimularea 
succesului in presa regională, în
drumarea atentă și. plină de răspun
dere a întregii activități artistice), 
continuînd cu politica de repertoriu 
care în afară de criteriile de conți
nut cunoscute caută să ofere satis
facții profesionale unui număr cît 
mai mare de actori, și terminind cu 
aducerea unor colaboratori de pres
tigiu în regia artistică și scenogra
fie, instituția noastră s-a străduit să 
estompeze cît mai mult deosebirile 
dintre provincie și Capitală. Așa 
cum sublinia colegul meu de la Ti
mișoara, și în teatru „provincie nu 
înseamnă neapărat provincialism", 
iar unele succese pe care le-am ob
ținut confirmă din plin acest lucru.

Eforturile 
obține însă 
dorite atita 
din partea 
carea mai riguroasă a unor principii 
care fac din oamenii de teatru din 
întreaga țară o familie, ar fi, cred, 
imperios necesară. Căci avem de 
luptat încă cu „excepțiile" și cu a- 
plicarea formală a unor instrucțiuni.

Nici nu s-a terminat bine de sem
nat repartizarea pentru teatrul din 
regiunea X, și actorul Y este luat în 
reprezentație de către un teatru 
bucureștean (și măcar dacă pe afiș, 
sub numele actorului s-ar scrie „de 
la teatrul de stat din Botoșani". Ar 
fi cea mai mică satisfacție pentru 
bietul director care a primit un ac
tor ce nu poate fi folosit).

Ca și în trecut, am asistat anul 
acesta la producția artistică a ab
solvenților Institutului de teatru. 
Tinerii actori sînt foarte bine pre
gătiți și, așteptînd cu emoție și ne
răbdare repartizarea lor, nu pot să 
nu încerc un sentiment de îngrijo
rare. Citi vor fi oferiți provinciei ? 
Cîți vor rămine acolo ?

Și cum să nu mă neliniștească 
marele apetit al directorilor de tea
tru bucureșteni ? Iar foamea aceas
ta este ea justificată ? Teatrele 
bucureștene cunosc oare lipsa de 
cadre ? Sint din păcate atit de frec
vente și de notorii cazurile în care 
actori de la teatrele din Capitală

în acest sens nu pot 
întotdeauna rezultatele 
timp cît vin, în teatru, 
unei minorități. Apli-

TURALĂ

între iconoclasm
idolatrie

l

Tn concepția marxist-leninistă 
cultura nouă, socialistă, nu se 
naște pe un loc gol ca o „născo
cire a oamenilor care își zic spe
cialiști în cultura proletară", ci se 
realizează, cum sublinia Lenin, ca 
un proces de cunoaștere a între
gului tezaur cultural elaborat de 
pmenire în decursul veacurilor, de 
valorificare și continuare pe o 
treaptă superioară a celor mai 
înaintate tradiții ale gîndirii pro
gresiste din trecut. In acest con
text, studierea cu grijă și prelua
rea critică nuanțată a întregii 
moșteniri literare a trecutului au 
o importanță teoretică și practică 
deosebită în ansamblul de înfăp
tuiri al revoluției culturale.

Problema preluării moștenirii li
terare a trecutului — valorifica
rea ei critică și punerea ei la în- 
demîna maselor de citifori — a 
constituit una din preocupările im
portante ale partidului în do
meniul literaturii. A fost în
făptuită o vastă acțiune de pre
luare a tot ce reprezintă valoare 
autentică în trecutul nosfru literar, 
de încorporare și asimilare în ori
zontul literar actual a fufuror crea
țiilor de prestigiu. Pe acest drum, 
după părerea mea, se poate afir
ma că istoriografia noastră literară 
a obținut, în ultimii ani, succese 
importante. Analiza științifică nuan
țată, cel mai adesea mînuită cu 
deplină fermitate ideologică și 
competență științifică, a relevat, 
la obiect, aspectele viabile, va
loroase, nu fără a fi evidențiat 
elementele perimate din opera 
extrem de contradictorie a unor 
scriitori importanți ca Lucian Bla
ga, Titu Maiorescu, Panait Istrafi, 
O. Goga, Ion Barbu, Ion Vinea, 
B. Fundoianu, Ion Pillaf, Adrian 
Maniu, Ion Minulescu, Gib Mi- 
hăescu, Eugen Lovinescu ș. a. Re
velatoare în această direcție e și 
activitatea de studiere sistemati
că a unora dintre curentele și gru
pările literare de cea mai mare 
importanță pentru istoria literatu
rii române (junimism, semănătorism, 
poporanism, simbolism, gîndirism). 
Fără îndoială, rezultatele pozitive 
obținute în munca de cercefare a 
istoriografiei literare n-au afins, 
cred, nici pe departe limita finală 
a posibilităților. Ele constituie însă 
premisele reale ale unor noi in
vestigații, care vor elucida și 
alte probleme rămase încă 
necercefafe, aducînd un spor 
de clarificare științifică și adîn- 
cind ceea ce s-a cucerit pînă a- 
cum.

Trebuie să remarcăm, cred, pro
cesul de depășire și respingere 
a interpretărilor și aprecierilor 
vulgarizatoare, care disociau arbi
trar unitatea factorilor estetici, 
cînd într-o direcție cînd într-alta. 
Considerarea științifică a operei

de artă ca un tot unitar, înlă
turarea fermă a simplificărilor so
ciologiste au creat premisele e- 
xaminării nuanțate a creației unor 
mari personalități cu activitate 
contradictorie, fixîndu-li-se —
după minuțioase operații de
dreaptă decantare — locul și ro
lul în ierarhia valorică a 
literare.

Dar climatul de analiză 
vă, științifică, nu poate fi 
tibil nici cu punctele de vedere 
care izolează opera de artă din 
contextul determinărilor sociale. 
Din păcate, uneori anumiți cer
cetători comit eroarea, cum 
plastic se exprima Silvian losifes- 
cu, de a lăsa între paranteze fap
te importante sub motivul că ele 
au devenit „locuri comune", și 
ca atare eludarea lor e posibilă, 
dacă

istoriei

obiecti- 
compa-

nu chiar necesară. Nu o

dată însă, se întîmplă ca aceste 
„adevăruri ulfracunoscuie" să 
fie aspectele esențiale, de prin
cipiala însemnătate în operația de 
analiză și estimare, îneît ignora
rea lor deformează sensibil jude
cățile de valoare. Ilustrativ ni se 
pare în această privință, printre 
altele, și studiul, altminteri inte
resant, despre Eugen Lovinescu 
semnat de E. Simion în Gazeta 
Literară (28.1. a. c.) în care au
torul își propune „să reconstituie 
traiectoria unei gîndiri critice, o- 
riginale in raporturile ei cu lite
ratura contemporană", concen- 
frîndu-se exclusiv asupra „criticii 
propriu-zise“ pe considerentul că 
studiile anterioare au făcut cuve
nitele „precizări privitoare la 
ideologia literară și la concepția 
sociologică a mentorului „Sbură- 
torului". Or, este mai mult de
cît evident că nu se poate cre
iona un portret spiritual al lui Eu
gen Lovinescu, cum se vrea a fi 
medalionul amintit, fără analizarea 
temeinică a laturilor sociologice 
și esfetico-ideologice ale operei 
acestuia. Critica lui Lovinescu 
nu poate fi- detașată din edificiul 
unitar al unei opere în care jude
cățile critice erau întotdeauna 
structurate pe O anumită concepție 
sociologică și estetică. Altfel, cum 
poate fi înțeleasă pledoaria insis
tentă a lui Lovinescu pentru o li
teratură urbană, minimalizînd te
matica rurală, fără să fie clarifica
te sensurile sociologiei sale 
neoliberaliste, pe baza cărora se

CE DĂ SPRE
trebuie să-și completeze „normele 
artistice" la Radio, Televiziune si 
Cinematografie. în ceea ce privește 
absolvenții, chestiunea capătă și un 
alt aspect. A crește înseamnă a 
exersa. A te afirma înseamnă a te 
verifica, a-ți proba în muncă talen
tul, înclinațiile, deci a lucra, a juca 
cît mai mult, un repertoriu variat, 
a avea 
contact 
Și dacă 
prin 
sarcinile 
actorilor roluri multe și 
este știut că nu același lucru se pe
trece în București. Nu o dată s-a 
întîmplat ca după o apariție meteo
rică numele unui actor să fie uitat 
și să apară doar din cînd în cînd, in 
fraza de încheiere a unor cronici, cu 
semnul de întrebare : „De ce nu mai 
joacă Gheorghe Popovici-Poenaru?"

Este necesar ca răspunderea socială 
pe care o are teatrul să fie întărită 
de o răspundere egală a actorului 
față de colectivul artistic din care 
face parte. Părăsirea unei uzine de 
către un inginer sau a unei circum
scripții de către un medic este in
terpretată 
ră ca o 
Părăsirea 1 
provincie 
multe ori i 
admirație: 
întreprinzător. S-a aranjat". Pun în 
paranteză netemeinicia acestei 
crederi profesionale. De multe 
„aranjarea" înseamnă, o dată cu 
trarea în București, intrarea 
anonimat.

Consecințele descompletării unui 
colectiv artistic de la o stagiune la 
alta nu sînt simple. Spectacolele nu 
pot fi reluate și astfel importante 
investiții materiale și de muncă sînt 
risipite. Repertoriul elaborat din 
timp trebuie schimbat și în graba 
cu care se face această operație 
improvizația își 
prenta.

Nu se poate 
perspectivă cu 
toamnă și care pleacă în iulie — la 
sfîrșitul stagiunii (dacă nu mai de
vreme),prin demisie. Nu se poate 
gîndi și munci în perspectivă cu 
actori care, chiar la descinderea în 
teatrul în care au fost repartizați.

ceea ce se 
permanent cu 

teatrele din 
schema restrînsă 

pe care le i

i cheamă 
publicul, 

provincie, 
și prin 

au, oferă 
i variate,

într-o anumită conjunctu- 
dezertare de la datorie, 

muncii dintr-un teatru de 
este privită de cele mai 

cu îngăduință dacă nu cu 
: „Actorul X e un băiat

în- 
ori 
in- 
în

pune puternic ant

munci și gîndi în 
actori care vin în

CAPITALĂ
îți spun calm că totul nu e decît un 
mic purgatoriu, că paradisul visat 
e Capitala și că asta nu se va in- 
timpla mai tîrziu decît începutul 
stagiunii viitoare.

A început febra repartizărilor. Se 
discută, se pertractează peste și 
în afara comisiei de repartizări. Se 
alimentează speranțe. Și întrevăd 
din nou lacrimi, din nou „situații 
speciale", din nou certificate de la 
Radiodifuziune.

Nu se poate urmări și desăvîrșl o 
muncă începută cînd efortul de a-ți. 
crea un colectiv artistic omogen 
este zădărnicit și cînd instrucțiuni
le elaborate de Consiliul teatrelor 
privind condițiile de stagiarat sînt 
încălcate cu un zîmbet superior.

Cred că înlăturarea prin educație 
a snobismului profesional, colabo
rarea mai strînsă a directorilor de 
teatru și aplicarea cu strictețe a 
principiilor (din păcate insuficient 
de clar legiferate) privind condi
țiile de stagiu și de concurs, ar da 
mai multă stabilitate colectivelor 
teatrelor din provincie. Consider 
necesară îndeplinirea de către ab
solvenți a unui stagiu minim de trei 
ani atit pentru posibilitatea de a 
realiza o continuitate în muncă, cît 
și pentru evoluția profesională a 
tinerilor actori. După trei ani de ac
tivitate susținută și valoroasă la 
Piatra Neamț actorii Ioana Mano- 
lescu și Traian Stănescu au dat con
curs în București. Ei au venit pe 
scenele Capitalei cu un bagaj bogat 
de roluri și de succese profesionale. 
Ne mîndrim că acești 
jucat pe scena teatrului 
rîndul lor, se pot mîndri 
printre cei care au creat

Sîntem convinși, de 
că sugestiile făcute 
presei în legătură cu crearea unei 
stagiuni permanente în București a 
teatrelor din provincie, cu reflecta
rea mai bogată și mai frecventă în 
critica dramatică a activității noas
tre vor căpăta viață, stimulînd și 
mai mult încă o muncă ce — ținînd 

întregul 
pierdut

actori au 
nostru. La 
că au fost 
un teatru 
asemenea, 

în coloanele

seama de nevoile de pe 
cuprins al tării — nu și-a 
caracterul de pionierat.

Ion COMAN 
directorul Teatrului 
din Piatra Neamț

ele Stat

exalta civilizația orășenească bur
gheză cosmopolită și se considera 
anacronism istoric tot ce provenea 
din lumea satului ?

Erori de același fel s-au înre
gistrat, din păcate, și cu prile
jul recentei comemorări a șapte
zeci de ani de la nașterea lui 
Blaga. Unele din studiile și ar
ticolele publicate cu această o- 
cazie au lăsat între parante
ze viziunea social-filozofică a 

deși 
cu pu- 
feritoriul 

Edificator 
pare a 

;u, Blaga

> au 
viziunea 

autorului Trilogiei valorilor, 
aceasta și-a prelungit 
tere ecourile și în 
sensibil al poeziei, 
în acest sens ni se 
fi articolul lui I. Oarcăși 
poetul („Tribuna", 13 mai 1965) 
care amintea grăbit, undeva la în
ceput, în termeni de circumstanță, 
despre faptul că poezia lui Blaga 
e „născută în vecinătatea unor a-
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semenea speculații idealiste, pă
trunsă de accente iraționale". A- 
poi însă, în examenul analitic al 
poeziei lui Blaga aceste preciziuni 
de la început, cu toată impor
tanța lor reală, se pierd în conul 
de umbră al cercetării, obținîn- 
du-se astfel o rigidă și arbitrară 
delimitare între filozofia și poe
zia autorului Poemelor luminii.

Se vede clar că izolarea unei 
laturi de ansamblul din care face 
parte și eludarea anumitor ele
mente de importanță hotărîtoare 
pentru înțelegerea fenomenului 
dat au consecințe negative, nu 
numai asupra întregului, dar și a- 
supra aspectului particular cerce
tat.

Uneori, în presa noastră literară 
se întîlnesc și cazuri cînd sub 
focul criticii nu intră anumite ma
nifestări ale sociologismului vul
gar, ci chiar viziunea sociologică 
științifică asupra literaturii, de
terminările sociologice care con
diționează plasarea creației lite
rare în ansamblul celorlalte feno
mene sociale. Așa se face, bună
oară, că o afirmație a lui Dumi
tru Micu potrivit căreia „în este
tica simbolistă domină tendințele 
de îndepărtare ale poeziei de 
realitățile sociale". (Literatura 
română la începutul secolului XX, 
pag. 300) este apreciată de Geor
ge Muntean ca simplificatoare, o 
„supapă de siguranță împotriva u- 
nor eventuale acuzații de „este
tism", și care a generat „unele 
concluzii cam forțate". (Contem
poranul 11 .XII.1964). Rezerva lui 
G. Muntean pornește de la ideea 
imposibilității ca un curent lite
rar care a determinat pe planul 
creației artistice opere durabile, 
înnoind mijloacele de expresie și 
lărgind aria ei de cuprindere, să 
Se fl dezvoltat sub semnul unei 
estetici dominate de puncte de 
vedere idealisfe. D. Micu stabi
lește însă, nuanțat, la obiect, dis
tincțiile necesare între opiniile 
programatice ale simbolismului, 
dominate într-adevăr de tendințe 
evazioniste și creația poetică 
propriu-zisă, ferindu-se de orice 
schematizare lineară a fenomenu
lui, deoarece pînă la urmă în
cercarea de a asimila estetica 
simbolistă cu valoarea poeziei 
simboliste este la fel de neșfiin- 
țifică ca și tendința de a respin
ge global literatura simbolistă ca 
fiind produs al unui curent 
rar idealist.

Arbifrariul unei tratări de 
menea natură devine și mai 
dent în cazul analizei unor 
rente literare. 1 ___,
considerate pașoptismul, junimis
mul, sămănătorismul, poporanismul, 
gîndirismul numai curente literare ? 
Nu li se îngustează astfel sfera 
originară ? Adevărul este

lite-

ase- 
evi- 

_ cu- 
Intr-adevăr, pot fi

aceste curente numai la 
și rolul lor în istoria li- 
ele sînt de fapt defor-

ducînd 
profilul 
feraturii, 
mafe. Se poate oare realiza exa
menul cuprinzător al junimismului 
dacă nu se evidențiază că sem
nificația sa depășește cadrul re- 
strîns al literaturii, cuprinzînd în 
perimetrul său deopotrivă pro
blematica culturală, filozofică, po
litică și economică ? Dar gîndiris- 
mul poate fi studiat numai ca un 
curent literar, excluzîndu-se din 
discuție faptul esențial că acesta 
a reprezentat o orientare ideolo
gică distinctă în epocă, avînd pre
cise funcțiuni filozofice, sociologi
ce, politice și sociale ? Iar ase
menea curente literare (de fapt 
adevărate curente de idei în care 
latura literară constituie numai un 
aspect dintr-un întreg cu o sferă 
mult mai cuprinzătoare) nu pot fi

temeinic studiate fără a ține sea
ma riguros de determinările lor 
sociale. Deși teoretic acest lucru 
pare unanim cunoscut și acceptat, 
în practică nu sînt rare cazurile 
(un exemplu concludent ni-l oferă 
discuția despre manualele școla
re din „Gazeta literară") cînd u- 
nele opinii pledează fie pen
tru ipoteza ca aceste curente 
să fie socotite exclusiv literare, fie 
pentru aceea după care analiza 
determinării lor sociale — soco
tită o „îngustime" — ar fi dău
nătoare, constituind o imixtiune a 
unor factori străini în cîmpul au
tonom al literaturii. Este știut că 
nu o dată personalități sau cu
rente de care se leagă momente 
de înflorire a literaturii și culturii 
noastre au afirmat pe plan social- 
politic sau filozofic concepții re
trograde sau idealiste. Examenul 
științific trebuie să dezvăluie în
treaga complexitate a fenomenu
lui, stabilind cu rigoare diferen
țieri și clarificări concrete, fără 
negări preconcepute sau îndulciri 
de circumstanță. Au fost condam
nate, pe bună dreptate, punctele 
de vedere „iconoclaste", care, 
supralicitînd elementele retrograde 
din concepția unor creatori sau 
din patrimoniul unor curente, în
cercau să minimalizeze sau chiar 
să nege ceea ce era valoros. Dar 
fot atît de neacceptabile se do
vedesc și tendințele „idolatre" 
care, supralicitînd elementele va
loroase, încearcă să ignore ele
mentele retrograde care au înde
plinit funcții politice și ideologice 
precise. Amîndouă punctele de 
vedere deformează în egală mă
sură datele reale ale problemei, 
prin unilateralizare și schemati
zare.

Discuțiile purtate în jurul ope
rei și personalității lui Titu Malo- 
rescu sînt elocvente în acest sens. 
Firește nu pot fi acceptate opi
niile care vor să pună sub sem
nul negației opera și activitatea 
conducătorului Junimii, minimali- 
zînd sau desconsiderînd impor
tanța deosebită a operei maio- 
resciene în planul literaturii și ar
fei, al limbii, literaturii populare, 
al organizării învățământului în- 
tr-o perioadă de răscruce pentru 
cultura națională. Dar, în egală 
măsură trebuie, cred, respinse și 
părerile care încearcă, pe baza 
aspectelor valoroase ale acestei 
opere și activități prodigioase, să 
exalte — prin forțări interpretative 
— și ceea ce a fost tribut plătit 
unei ideologii sociale și politice 
retrograde, unei concepții filozo
fice idealisfe.

In discuția despr© manualele 
școlare, la care ne-am mai refe
rit, G. Munteanu încearcă să re
abiliteze principala teză

că a Junimii : teoria formelor fără 
fond. „Dincolo de evidentele 
postulare conservatoare — afirmă 
G. Munteanu — teoria aceasta 
conține evidente elemente de cri
tică a structurii și orientării sta-' 
tulul burghezo-moșieresc, din 
prima fază a dăinuirii lui. Mai 
mult ; aceste elemente sînt atît de 
numeroase, de substanțiale, de a- 
cide, de spirituale, îneît au făcut 
educația unei întregi generații de 
scriitori". Ideea este reluată cu 
sublinierea că „spiritul critic des
pre care s-a vorbit de mult, ca 
de o trăsătură distinctivă a Juni
mii, apare din plin în această teo
rie maioresciană, care — obiec
tiv vorbind — a contribuit nu cu 
puțin la dărîmarea iluziilor des
pre progresul din statul burghezo- 
moșieresc". Prin aceasta se răs
toarnă însă datele reale ale pro
blemei, teoria formelor fără fond 
apărînd deodată ca o formulă 
înaintată a cărei funcție ar fi fost 
în primul rînd progresistă și 
pozitivă. Punînd între paranteze 
evidentele „postulate conserva
toare" ale acestei teorii, care ul
terior sînt total ignorate deși se 
dovedesc a fi fundamental# pen
tru problema abordată, autorul se 
oprește numai asupra a ceea ce e 
„dincolo" de esențial, oferindu-ne 
o interpretare sociologică mult 
sub nivelul celei realizate de Eu
gen Lovinescu, de pildă, care a 
evidențiat analitic funcția retro
gradă și negatoare a teoriei for
melor fără fond.

întrebarea legitimă care se naș
te privește faptul dacă în ana
liza teoriei formelor fără fond 
poate fi ocolit caracterul ei fun- 
ciarmente conservator, reținlndu-se 
numai funcția ei critică la adresa 
regimului burghezo-moșieresc 1 
Critica acidă a formelor de organi
zare specifice așezămintelor cultu
rale și politice ale regimului bur
ghezo-moșieresc — dezvoltată pe 
femeiul teoriei maioresciene — a 
fost de nafură conservatoare, chiar 
dacă aceasta a generat și unele 
elemente pozitive. Referindu-se la 
opiniile criticiste maioresciene din 
„In contra direcției de azi în cul
tura română", Tudor Vianu ob
serva cu justețe, încă în 1940, că 
de fapt „critica lui Maiorescu a- 
pare ca un moment al gîndirii 
postrevoluționare" și că „în jude
carea progresului revoluționar că
ruia i se datorește ivirea Româ
niei moderne, el păstrează punc
tul de vedere al gînditorilor res
taurației", conchizînd argumentat 
că „Maiorescu critică deci socie
tatea vremii sale ca un gînditor 
al restaurației" (Istoria literaturii 
române moderne, pag. 193, 195, 
196). Evident, Maiorescu nu este 
un gînditor al restaurației de fe
lul lui de Maistre sau de Bonald. 
Teoreticianul român nu năzuia să 
restaureze rînduielile feudale în 
țara sa, ci să le adapteze noilor 
împrejurări dominate de relațiile 
capitaliste.

Asemenea precizări însemnate 
pentru înțelegerea științifică a 
ideologiei maioresciene nu pot fi 
nici ignorate, nici lăsate între pa
ranteze. După părerea mea, meri
tul istoric remarcabil al lui Titu 
Maiorescu n-ar trebui căutat în 
concepția sa ideologică și social- 
politică I A proceda în acest fel 
înseamnă să depreciem prin ope
rații mistificatoare valoarea reală 
a operei și personalității lui Titu 
Maiorescu.

Complexitatea reală a proble
melor moștenirii literare legate de 
analiza curentelor literare sau a 
unor personalități contradictorii nu 
trebuie sărăcită în nici un sens. Do
rința lăudabilă de a înlătura ulti
mele reminiscențe ale interpretă
rilor sociologiste trebuie să fie du
blată de grija pentru analiza de 
fond, științifică, stabilindu-se în 
mod obiectiv coordonatele funda
mentale 
află în 
oricare 
logic.

i sub influența cărora se 
permanență literatura ca și 
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INFORMAȚII
PRIMIRI LA CONSILIUL 

DE MINIȘTRI ȘI LA MAREA 
ADUNARE NAȚIONALĂ

Cu prilejul plecării definitive 
din Republica Populară Română, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al R.S.F. Iugoslavia la 
București, Arso Milatovici, a fost 
primit miercuri, 9 iunie, la Consi
liul de Miniștri de către vicepre
ședinții Consiliului de Miniștri : A- 
lexandru Bîrlădeanu, Emil Bodna- 
raș și Alexandru Drăghici, iar la 
Marea Adunare Națională de pre
ședintele M.A.N., Ștefan Voitec.

PRIMIRE LA CONSILIUL 
DE MINIȘTRI

Miercuri, 9 iunie, vicepreședinte
le Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Române. Gheorghe 
Gaston Marin, a primit în audiență 
protocolară pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Suediei la București, Olof Gustav 
Bjurstrom.

PLECAREA 
MINISTRULUI CULTURII 

AL R. D. GERMANE
Miercuri dimineața a părăsit Ca

pitala Hans Bentzien, ministrul

culturii din R. D. Germană, care la 
invitația președintelui Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă a 
făcut o vizită în țara noastră. La 
plecare, pe aeroportul Băneasa, au 
fost prezenți Constanța Crăciun, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de cultură. Au 
fost de față Ewald Moldt, ambasa
dorul R. D. Germane la București, 
și membri ai ambasadei.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
ECONOMICE TURCE

în țara noastră a sosit o delega
ție economică turcă, condusă de 
Ozdemir Benler, director general 
în Ministerul Afacerilor Externe al 
Turciei, pentru a vizita uzine și 
întreprinderi de comerț exterior și 
a avea convorbiri în legătură cu 
posibilitățile de lărgire a schimbu
rilor comerciale dintre cele două 
țări.

(Agerpres)

ÎN ÎNTÎMPINAREA CELUI DE-AL IV-LEA

CONGRES AL P. M. R.

Manifestări cultural - artistice

V UENARA CONSILIULUI CENTRAL

în întîmpinarea celui de-al 
IV-lea Congres al P.M.R., în Capi
tală și în alte localități din țară au 
loc în aceste zile numeroase 
manifestări cultural-artistice orga
nizate de Consiliul pentru răspîn- 
direa cunoștințelor cultural-științi- 
fice.

în fața unui mare număr de par- 
ticipanți, conducători ai unor insti
tuții centrale de stat și organizații 
obștești, oameni de știință, artă și 
cultură fac expuneri asupra proiec
telor de Directive adoptate de Ple
nara C.C. al P.M.R. din 31 mai—2 
iunie, documente de însemnătate 
istorică în viața țării, ale căror pre
vederi conturează tabloul măreț al 
viitoarelor înfăptuiri ale poporului 
român pe drumul socialismului.

La Ateneul R. P. Române a avut 
loc simpozionul cu tema „Bilanț 
însuflețitor, perspective luminoa
se". Au luat cuvîntul academicie
nii Teodor Burghele și Amilcar 
Vasiliu, prof. ing. Emanoil Flo- 
rescu, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, 
prof. dr. Jean Livescu, membru co
respondent al Academiei, adjunct 
al ministrului învățămîntului.

în sala Palatului R. P. Române

s-a ținut simpozionul „Socialismul 
și cultura". Au vorbit prof. univ. 
M. Ghelmegeanu, vicepreședinte al 
Consiliului pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice, a- 
cademicienii Remus Răduleț, di
rectorul Universității populare 
București, și Constantin Daicovi- 
ciu, rectorul Universității din 
Cluj, artista emerită Dina Cocea, 
vicepreședinte al Asociației oame
nilor de artă din institutele tea
trale și muzicale. în grădina de 
vară Batiște a avut loc conferința 
intitulată „Școala la îndemîna tu
turor", la care a vorbit acad. Ște
fan Bălan, ministrul învățămîn- 
tului.

Numeroase simpozioane pe di
ferite teme, printre care „Știință, 
tehnică, producție", „Tinerețe, 
muncă, răspundere", „Știința ro
mânească pe meridianele lumii", 
„Combinate, uzine născute în șe- 
senal", „Valori universale ale cul
turii românești", „România, orizont 
1970", „Stăpîni pe soartă ne făurim 
viitorul", „Arta și viața", „înflo
resc regiunile patriei" și altele, vor 
avea loc în perioada care urmează 
pînă la Congresul partidului.

(Agerpres)

AL SINDICATELOR
în ziua de 9 iunie 1965 a avut 

loc Plenara Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Română. Au 
luat parte ca invitați membrii Co
misiei centrale de cenzori, preșe
dinții consiliilor regionale ale sin
dicatelor, activiști cu munci de răs
pundere în aparatul C.C.S., repre
zentanți ai presei.

La lucrările plenarei a parti
cipat tovarășul Chivu Stoioa, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.R.

La primul punct al ordinei de 
zi, Plenara Consiliului Central al 
Sindicatelor 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 valorifica
rea surselor energetice și electri
ficarea țării în perioada 1966— 
1975, precum și proiectul de Sta
tut al Partidului Comunist Român, 
documente adoptate de Plenara 
C.C. al P.M.R. din 31 mai—2 iu
nie 1965.

Participanții la plenară au su
bliniat însuflețirea și entuziasmul 
cu care clasa muncitoare, toți oa
menii muncii din întreprinderi, 
șantiere, instituții, de pe ogoare, 
au primit aceste documente de 
însemnătate istorică pentru po
porul nostru și hotărîrea cu care 
colectivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din întreprinderi tra
duc în viață angajamentele luate 
în întrecerea socialistă în cinstea 
Congresului al IV-lea al partidu
lui.

însuflețiți de mărețul program 
stabilit de partid, program al în

floririi și prosperității României 
socialiste, participanții la plenară 
și-au exprimat deplina adeziune 
față de prevederile cuprinse în 
proiectele de Directive, expresie 
realistă a năzuințelor vitale ale 
clasei muncitoare și ale întregului 
nostru popor.

Plenara a adoptat planul de mă
suri privind participarea sindica
telor, sub conducerea organizații
lor de partid, la dezbaterea aces
tor documente cu masele de oa
meni ai muncii și a stabilit sarci
nile sindicatelor în vederea întîm- 
pinării celui de-al IV-lea Congres 
al partidului.

într-o atmosferă de entuziasm, 
participanții la plenară au adoptat 
o telegramă către Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mân în care exprimă hotărîrea sin
dicatelor de a munci neobosit, sub 
conducerea partidului, pentru mo
bilizarea oamenilor muncii la în
deplinirea planului de stat și a 
angajamentelor în întrecerea so
cialistă în cinstea Congresului 
partidului, precum și la îndepli
nirea mărețelor obiective ale nou
lui plan cincinal și ale planului de 
dezvoltare a energeticii R. P. Ro
mâne.

La punctul doi al ordinei de zi, 
Plenara C.C.S. a aprobat unele 
măsuri organizatorice. Plenara a 
eliberat din funcția de președinte 
al C.C.S. pe tov. Martin Isac, care 
a primit alte însărcinări pe linie 
de stat. Plenara a ales în funcția 
de președinte al C.C.S. pe tov. 
Constantin Drăgan, și în funcția 
de secretar al C.C.S. pe tov. 
Gheorghe Petrescu. (Agerpres)

„Cupa Europei" 
pe echipe

HAMBURG 9 (Agerpres).— în 
turul trei al „Cupei Europei’ la 
șah pe echipe, reprezentativa 
R. P. Române a învins cu 6—4 
echipa R.F. Germane. La prima 
masă, Florin Gheorghiu a cîști- 
gat partida cu marele maestru 
Unzicker, iar la masa 5-a Szabo 
l-a învins pe Troeger. Celelalte 
partide s-au terminat remiză. Alte 
rezultate : U.R.S.S.-—R.S.F. Iugo
slavia 6—4 ; R.P. Ungară—Olan
da 6—4. Șahiștii noștri, învingă
tori în turul I (5’/si—4'A cu Olan
da) și învinși în turul II (2—8 cu 
U.R.S.S.), ocupă acum locul 4 în 
clasament, după U.R.S.S., Unga
ria și Iugoslavia.

Itinerarul
„Cupei UCECOM"

Ediția jubiliară — a X-a — a 
tradiționalei curse cicliste „Cupa 
UCECOM", al cărei start se va da 
duminică 13 iunie din Capitală, 
se va bucura de prezența unor 
cicliști fruntași din țara noastră 
și de peste hotare. Comisia de 
organizare a primit înscrierea 
nominală a circa 50 de alergă
tori de la cluburile românești : 
Steaua, Dinamo, Voința, Olim
pia și de la cluburi din Austria 
(Sport Klub-Viena), Bulgaria 
(Septemvri-Sofia), Polonia (Start- 
Varșovia), R. D. Germană (Dy- 
namo-Berlin) și Ungaria (Spar- 
tacus-Budapesta).

întrecerea se desfășoară în 7 
etape. Iată de altfel itinerarul 
etapelor : 13 iunie — București— 
Pitești (101 km) ; 14 iunie Pi

tești—Sibiu (159 km) ; 15 iunie 
Sibiu—Cluj (166 km) ; 16 iunie 
— dimineața contratimp indivi
dual (20 km) pe șos. Cluj—Dej, 
după-amiază cursă în bloc Cluj— 
Tg. Mureș (110 km) ; 17 iunie zi 
de odihnă la Tg. Mureș ; 18 iunie 
Tg. Mureș—Miercurea Ciuc (160 
km) ; 19 iunie Miercurea Ciuc— 
Brașov (105 km) ; 20 iunie Bra
șov—București (172 km).

Dinamo Pitești — 
Szeged 5-1

PITEȘTI (coresp. „Sclnteii"). — 
La Pitești a avut loc ieri întîlni- 
rea internațională de fotbal dintre 
Dinamo și echipa maghiară Sze
ged. Localnicii au practicat un joc 
eficace, fapt ce le-a dat posibili
tatea să obțină victoria la un scor 
concludent 5—1 (1—1). Golurile 
au fost înscrise de Țurcan, Iones- 
cu (2) Țîrcovnicu și Stoenescu 
(din lovitură de la 11 m.). Din 
echipa maghiară a marcat 
Csomdr.

La bazinul Obor

Centru de înot 
pentru copii

La bazinul de înot din Bd. Di
mitrov nr. 141 (fostul ștrand 
Obor), Școala sportivă de elevi 
nr. 2 a deschis un centru de ini
țiere și perfecționare a înotului 
pentru copii. Centrul funcționea
ză zilnic întj-e orele 8—18. Se pot 
înscrie copii de la vîrsta de 5 
ani. înscrierile se primesc zilnic 
la secretariatul centrului (bazi
nul Obor, lîngă Gara de Est).

Conferința reprezentanților partidelor 
comuniste din țări europene

PARIS 9 — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
în zilele de 1, 2 și 3 iunie 1965 a 
avut loc la Bruxelles o conferință 
a reprezentanților partidelor comu
niste dintr-o serie de țări ale Eu
ropei (Austria, Marea Britanie, 
Belgia, Cipru, Danemarca, Elveția, 
Finlanda, Franța, Germania, Gre
cia, Irlanda de nord, Irlanda de 
sud, Italia, Luxemburg, Norvegia, 
Olanda, Portugalia, Spania, precum 
și a reprezentanților P.C. din Ber
linul de Vest).

Scopul conferinței — se spune 
în comunicatul dat publicității — 
a fost de a se realiza un schimb 
de păreri și de experiență în pro
blemele actuale și de a se ajunge 
la concluzii asupra unor acțiuni 
comune.

Conferința a condamnat agresi
unea barbară americană îndrep
tată împotriva R.D. Vietnam, îm
potriva dreptului la independență 
al poporului din Vietnamul de sud 
și invită la acțiuni unite de mare 
amploare împotriva acestei agre
siuni. A fost adoptat un mesaj de 
solidaritate cu poporul dominican, 
în care se condamnă intervenția 
imperialiștilor americani.

Conferința a luat atitudine îm
potriva încercării de relansare a 
proiectelor forțelor nucleare mul
tilaterale sub diferite variante.

In legătură cu problema secu

rității colective europene, conferin
ța s-a pronunțat în favoarea stabi
lirii de noi raporturi între popoa
rele întregii Europe, pe baza prin
cipiilor coexistenței pașnice, a res
pectării sistemelor sociale și inte
reselor naționale, pentru dezvolta
rea schimburilor economice, cultu
rale, a relațiilor multilaterale în
tre toate popoarele continentului. 
Conferința a cerut încheierea tra
tatului de pace cu cele două state 
germane și s-a pronunțat în favoa
rea măsurilor îndreptate spre de
zarmarea generală și controlată, 
pentru crearea de zone denucleari- 
zate. A fost adoptat un mesaj în 
sprijinul dreptului poporului cipri
ot la autodeterminare.

Conferința a subliniat importan
ța sprijinirii poporului spaniol în 
lupta sa pentru libertăți democra
tice, a proclamat solidaritatea sa 
cu poporul portughez, exprimîn- 
du-și sprijinul pentru forțele de 
eliberare din coloniile portugheze. 
Conferința susține cererea legitimă 
de legalizare a Partidului Comu
nist din Grecia și a Partidului Co
munist din Germania.

Participanții la conferință au 
subliniat dorința lor de a întări ne
încetat unitatea de acțiune a par
tidelor frățești, în interesul clasei 
muncitoare și al popoarelor din 
fiecare țară, ca și al mișcării comu
niste și muncitorești, în ansamblu.

Plenara C. C. al P. C. 
din Australia

CANBERRA 9 (Agerpres). — Ple
nara Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Australia, care 
a avut loc la Canberra, l-a eliberat 
pe Lawrence Sharkey din funcția 
de secretar general al P.C. din 
Australia, în legătură cu înrăută
țirea stării sănătății. Plenara C.C. 
l-a ales vicepreședinte al P.C. din 
Australia.

Laurie Aaron a fost ales, în una
nimitate, secretar general al P.C. 
din Australia.
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Plenara C. C.
al Partidului Avangarda 
Populară din Costa Rica

SAN JOSE 9 (Agerpres). — La 
San Jose au luat sfîrșit lucrările 
plenarei Comitetului Central al 
partidului Avangarda Populară 
din Costa Rica, consacrată exami
nării situației internaționale și in
terne. Plenara a constatat că re- 
acțiunea internă și externă îșî in
tensifică eforturile în vederea li
chidării cuceririlor democratice ale 
poporului și pentru instaurarea 
unei dictaturi. Plenara a cerut in
tensificarea activității partidului în 
domeniul întăririi unității forțelor 
democratice din Costa Rica.

Rezoluția Conferinței sindicale internaționale 
de solidaritate cu poporul vietnamez

HANOI 9 (Agerpres). — Agenția 
Vietnameză de Presă transmite re
zoluția adoptată de cea de-a doua 
conferință a Comitetului sindical 
internațional de solidaritate cu po
porul vietnamez, care a avut loc 
recent la Hanoi. în rezoluție se ara
tă că .S.U.A. sabotează de 11 ani în 
mod. sistematic acordurile de la 
Geneva din 1954.

Condamnînd energic actele agre
sive ale S.U.A., rezoluția salută 
lupta eroică a poporului sud-viet- 
namez și victoriile repurtate de 
poporul și forțele armate ale R. D. 
Vietnam împotriva agresiunii im
perialiste americane.

Conferința, se arată în rezoluție, 
aprobă soluțiile preconizate pentru 
situația din Vietnam în declarația 
din 22 martie 1965 a Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud și poziția exprimată la 8 
aprilie 1965 de guvernul R. D. 
Vietnam.

Rezoluția subliniază că conferința 
„condamnă și respinge toate mane
vrele menite să ducă la o interven
ție a O.N.U., toate încercările de a 
se folosi trupe străine pentru ames
tecul în problemele Vietnamului, 
precum și orice soluție contrară po
zițiilor Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud și gu
vernului R. D. Vietnam".

în încheiere, rezoluția adresează 
muncitorilor și sindicatelor din toa
te țările apelul de a întreprinde 
acțiuni energice pentru condamna
rea agresiunii imperialiste ameri
cane împotriva Vietnamului, popu
larizarea pozițiilor Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud și guvernului R. D. Vietnam, 
organizarea de manifestări de soli
daritate cu poporul vietnamez, pre
cum și de acțiuni de sprijin mate
rial pentru întărirea capacității de 
luptă a Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud.

0 declarație a lui Gus Hali
f

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută presei, Gus 
Hali, secretar general al P.C. din 
S.U.A., salută hotărîrea Curții 
Supreme a S.U.A. prin care a fost 
declarat ca neconstituțional artico
lul din legea referitoare la relațiile 
dintre sindicate și administrație, 
care interzicea membrilor Partidu
lui Comunist din S.U.A. să dețină 
posturi de conducere în sindicatele 
americane.

Cînd doi laburiști 
se îmbolnăvesc

în dezbaterile Camerei Comu
nelor, unde laburiștii dețin o majoritate 
de trei voturi, a intervenit miercuri un 
fapt nou, care ar putea agrava poziția 
acestora în parlament. Doi membri 
laburiști s-au îmbolnăvit și au fost in
ternați în spital. în acest fel, majorita
tea de trei voturi deținută de laburiști 
s-a redus la numai un vot.

Consfătuire sindicală 
privind planificarea producției

MOSCOVA 9 (Agerpres). — La 
Moscova se desfășoară lucrările 
consfătuirii reprezentanților orga
nizațiilor sindicale din țări membre 
ale C.A.E.R. și din R. S. F. Iugo
slavia. La lucrări iau parte delega
ții din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Mongolia, Polonia, Ro
mânia, U.R.S.S., Ungaria și Iugo
slavia.

Delegația sindicatelor din R. P. 
Română este condusă de tov. Du
mitru Bej an, secretar al C. C. S.

Participă, de asemenea, o delegație 
a Federației Sindicale Mondiale.

In cadrul consfătuirii, delegațiile 
fac un schimb de experiență cu pri
vire la participarea sindicatelor la 
planificarea producției și probleme 
ale atragerii oamenilor muncii în 
conducerea producției, precum și 
cu privire la activitatea sindicate
lor în domeniul cointeresării mate
riale a oamenilor muncii în rezul
tatele activității lor în producție.

„Mapai“-ul și-a desemnat 
candidatul la conducerea 
guvernului

Din Tel Aviv s-a anunțat că după 
șapte ore de dezbateri Comitetul 
central al partidului guvernamental 
Mapai a desemnat cu 179 de vo
turi (contra 108 în favoarea lui Ben 
Gurion) pe Levy Eșkol drept can
didat al partidului la postul de 
președinte al Consiliului, după a- 
legerile din noiembrie. Acest vot —■ 
subliniază A.F.P. — constituie o 
victorie importantă a partizanilor 
lui Eșkol asupra „bengurioniștilor".

Un vast cimp 
de activitate 
pentru geologi

(Urmare din pag. I-a)

Efectuarea încă din primul an al 
viitorului plan cincinal a unui vo
lum important de lucrări de pros
pecțiuni geofizice impune necesita
tea ca structurile geologice să fie 
cit mai bine precizate înainte de 
a se începe lucrările de explorare 
în special prin sonde adinei, al că
ror cost este foarte ridicat. Extin
derea aplicațiilor geofizice pe teren 
trebuie să meargă în pas cu lărgi
rea cercetărilor teoretice, care să 
le susțină. Deoarece sarcinile pre
văzute de partid pentru următorii 
cinci ani presupun ridicarea pe un 
plan calitativ superior a activității 
geologilor, asemenea cercetări sînt 
indispensabile. Trebuie să desfășu
răm larg studiul principalelor pro
bleme care stau în fața geologiei, 
îndeosebi în ce privește investiga
rea cu cele mai sensibile mijloace 
fizice a zăcămintelor ascunse de 
substanțe minerale utile de toate 
felurile — unele situate la multe 
mii de metri adîncime — și să im
primăm noi orientări In activitatea 
de cercetare cu mijloace mecanice 
a potențialului de bogății ale sub
solului țării.

Impresionantele prevederi ale 
proiectelor de Directive obligă Co
mitetul geologic să-și sporească 
contribuția la îmbunătățirea o- 
rientării și coordonării activi
tății în acest domeniu, la fo
losirea cu maximum de efica
citate a fondurilor alocate cercetă
rii geologice. El va sprijini și în
druma sistematic cercetarea struc
turii geologice a țării pentru des
chiderea de perspective noi în des
coperirea de acumulări de substan
țe minerale utile, în vederea asigu
rării principalelor ramuri ale eco
nomiei naționale cu resurse de ma
terii prime minerale proprii și în 
special pentru creșterea rezervelor 
fi» petrol, gaze, cărbuni, minereuri

de fier, neferoase, bauxită, substan
țe minerale nemetalifere etc. Uni
tățile Comitetului geologic vor fi 
sprijinite să efectueze o gamă lar
gă de lucrări, de la cercetarea fun
damentală prin întocmirea hărților 
geologice de ansamblu și de de
taliu pînă la stabilirea posibilități
lor de valorificare economică a u- 
nor zăcăminte în vederea exploa
tării lor. •

Geologii, inginerii, tehnicienii și 
muncitorii de pe șantiere vor de
pune eforturi susținute pentru a asi
gura baza de materii prime mine
rale necesare dezvoltării economiei 
naționale în conformitate cu preve
derile proiectelor de Directive.

Armonie si conflict9

intr o familie 
industrială

(Urmare din pag. I-a)

Răspunsul nu ni s-a părut prea 
mulțumitor. Parcă răsună în el în
găduința față de propriile lipsuri. 
Și nu se poate spune că interlocu
torul nu cunoaște faptul că, pentru 
a se asigura o disciplină exemplară 
în relațiile de cooperare, în primul 
rînd e necesară exigența uzinei 
coordonatoare. Ei nu-i este în nici 
un caz permis să încalce graficele 
de livrări. Se pare că acest aspect 
a fost mai puțin urmărit în uzină.

Din convorbirea avută cu tov. 
Gheorghe Raita, secretarul co
mitetului de partid, cu regret tre
buie să spunem că am desprins 
tendința de a se vedea mai ales 
„paiul din ochii celorlalți...".

La membrii familiei
Am mers la întreprinderea 

„Electroprecizia", vizată critic mai 
accentuat de tovarășii de la „Stea
gul Roșu". Am discutat cu inginerul 
șef, Gheorghe Trifu, pe mar
ginea unor pasaje din referatul 
uzinei coordonatoare. Ce reproșuri 
se făceau ? In primul trimestru al 

anului au fost respinse 400 del- 
co-uri, 126 electromotoare pentru 
ștergător de parbriz, 475 sonde li- 
trometrice.

— Ce spuneți despre aceasta ?
— Criticile sint întemeiate. Prin

cipala cauză rezidă în munca „în 
asalt".

— Dar despre munca „în asalt" 
la „Electroprecizia" noi ne amintim 
că se vorbește de mulți ani. Această 
situație trebuie să aibă desigur 
cauze mai adînci, legate de organi
zarea producției, de aprovizionarea 
cu materii prime și materiale.

—■ încă nu am asigurat organi
zarea producției pe flux tehnolo
gic. La unele locuri de muncă tre
buie întărită disciplina tehnologi
că. In acest sens am luat măsuri. 
Intîmpinăm greutăți în aprovizio
narea ritmică cu unele materii 
prime. Observațiile beneficiarului 
sînt îndreptățite, cu excepția celor 
menționate în legătură cu sondele 
litrometrice. Nu noi sîntem vino- 
vați că ele nu au corespuns. Am 
făcut ce a cerut serviciul cons- 
tructor-șef pe baza desenelor. Era 
bine să se fi recunoscut lucrul a- 
cesta.

Inginerul șef a atins o problemă 
importantă : răspunderea ce revi
ne uzinei coordonatoare în relații
le cu colaboratorii.

•— Ea nu trebuie să creeze altor 
întreprinderi greutăți, ci dimpotri
vă, să le sprijine — este de păre
re și ing. Eugen Apostol, di
rectorul Fabricii de cauciuc din 
Brașov. Este drept că, din cauza 
nerespectării tehnologiei de fabri
cație, unele garnituri de cauciuc 
livrate de noi prezintă abateri di
mensionale, durități și vulcanizări 
necorespunzătoare. Dar adevărat 
e și faptul că rezistența scăzută a 
garniturilor se datorește schimbă
rii compoziției lichidului de frînă. 
Modificarea nu ne-a fost adusă la 
cunoștință, Cum să luăm atunci 
măsuri ? Matrițele sint executate 
și recondiționate la „Steagul roșu". 
Ele prezintă o uzură prematură, 
uneori livrarea întîrzie. De aici 
neritmicitatea, deficiența de cali
tate. Bineînțeles, observațiile pe 
care le fac nu ne scutesc de înda
torirea de a lua măsuri care să 
asigure garniturilor și curelelor 
calitatea corespunzătoare.

Despre rolul de sprijin al uzinei 
coordonatoare am discutat și cu 
cadre de conducere din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma

șini. Părerea generală este că în
treprinderea „Steagul roșu" nu 
dovedește deplină răspundere față 
de sarcinile ce-i revin în această 
privință. Un exemplu : uzina de 
piese auto-Colibași este criti
cată pentru calitatea necorespun
zătoare a cutiilor de viteze. Pe 
drept cuvînt! Dar colectivul are 
greutăți în soluționarea unor pro
bleme de concepție și tehnologie 
a fabricației. Uzina coordonatoare 
nu poate să o ajute ? Ba da, dar 
nu o face. Se dovedește în acest 
caz o „mamă" vitregă.

Cum sînt raporturile 
intre uriași și pitici

Cooperarea fructuoasă ridică 
probleme și în ce privește repar
tizarea judicioasă a fondurilor 
de investiții, dezvoltarea propor
țională a întreprinderilor în raport 
cu uzina coordonatoare.

în legătură cu aceasta, ing. Va
sils Tril, directorul Fabricii de 
șuruburi din Brașov, ne-a spus :

— In producția de autocamioa
ne, importante sînt și șuruburile. 
Se spune: „să acționăm ca un 
singur organism!“ De acord, dar 
cum ? Avem spații de producție, 
dar nu și suficiente strunguri. In 
schimb la „Tractorul" și „Steagul 
roșu" stau nefolosite mașini și u- 
tilaje. Au nevoie de șuruburi, dar 
țin „la păstrat" utilaje care nouă 
ne lipsesc.

în discuție a intervenit ing. Mi
hai Calotiță, director tehnic al Di
recției generale mașini agricole din 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini.

— Și eu cred că nu s-a avut su
ficient în vedere dezvoltarea pro
porțională a acestor întreprinderi 
spre a se asigura, în cadrul coope
rării, o bună desfășurare a pro
ducției. Uzinele de tractoare și 
cele de autocamioane au devenit 
un fel de uriași, iar fabrica de șu
ruburi a rămas un pitic.

Ce se desprinde din ancheta de 
față ? Relațiile de cooperare între 
uzina „Steagul roșu" și majorita
tea întreprinderilor colaboratoare 
sînt în general bune. A crescut 
răspunderea comună pentru cali
tatea autocamionului. Unele colec
tive nu manifestă însă exigența 
cuvenită față de Îndeplinirea sar

cinilor contractuale. Anumite pie
se și repere sînt livrate neritmic, 
sau de calitate necorespunzătoa
re. Forurile de resort din Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini sînt datoare să asigure ra
porturile cele mai juste și mai e- 
xigente între uzinele care coope
rează, pentru respectarea cu stric
tețe a disciplinei contractuale de 
către toate întreprinderile, pentru 
întărirea rolului consiliului coor
donator în rezolvarea operativă a 
problemelor complexe legate în
deosebi de ridicarea continuă a 
nivelului calitativ al producției. 
Comenzile în cooperare constituie 
o sarcină de plan de cea mai 
mare însemnătate ; ele trebuie re
alizate de fiecare întreprindere cu 
rigurozitatea tuturor celorlalte pre
vederi de plan.

In același timp, uzina coordona
toare are obligația să acorde mai 
mult sprijin — asistență tehnică, 
documentare etc — întreprinderi
lor cooperatoare. Cooperarea la 
fabricarea autocamionului trebuie 
să funcționeze ireproșabil. Este 
un domeniu în care dreptul de 
control al organizațiilor de partid 
din întreprinderile colaboratoare 
se cere să fie exercitat cu exigență 
sporită.

Perfecționarea In continuare a 
relațiilor de cooperare va contri
bui la valorificarea deplină a a- 
vantajelor tehnice și economice 
ale acestei forme superioare de 
organizare a producției.

Ce vîrstă 
ave|i ?

(Urmare din pag. a II-a)

Nu vom insista asupra consecin
țelor nefaste ale abuzului sau chiar 
uzului repetat de alcool, despre 
care s-a scris pe larg într-un arti
col precedent. Am vrea numai să 
amintim că acestea creează deze
chilibre nutritive în majoritatea țe
suturilor, grăbind uzura și îmbă- 
trînirea lor. E firesc și necesar ca 
fiecare dintre noi să-și pună în
trebarea : ce-mi priește și ce nu ? 

Iar răspunsul să și-l întemeieze pe 
afirmațiile științei medicale și nu 
pe criterii pur subiective.

„Viața e scurtă" — 
de ce s-o scurtăm l

Alimentația are și ea un mare și 
greu cuvînt de spus. Or, și aici se 
invocă cu indulgență slăbiciu
ni de caracter. „Ce să-i faci, 
ador mîncarea grasă", „îmi pla
ce să mănînc mult" — sînt re
frene auzite adesea din gura unor 
oameni pe care-i vezi uneori pur 
și simplu sufocați de propria lor 
obezitate. Din păcate, asemenea 
oameni găsesc „înțelegerea" bine
voitoare a celor din jur: „Lăsați-1 
să mănînce dacă-i place. Viața e 
scurtă, trebuie să te bucuri de ea". 
Intr-adevăr, e scurtă, dar o ase
menea îngăduință și autoîngăduin- 
ță față de abuzurile în alimenta
ție o scurtează și mai mult. Efec
tele unei alimentații excesive, cu 
abuz de făinoase, dulciuri și gră
simi de origine animală — unt, 
untură sau cărnuri grase — se fac 
în special simțite la nivelul arbore
lui vascular. Se știe, de pildă, că le
ziunile arteriale pe care un indi
vid suprahrănit le prezintă la 50 
de ani, nu apar la indivizi normali 
decit la 60 de ani, dovadă peremp
torie a îmbătrînirii obezilor înain
te de termen.

Bolile cronice și îndeosebi cele 
care afectează aparatul circulator, 
aparatul respirator, și rinichii — 
boli care stînjenesc aportul de o- 
xigen și de substanțe nutritive la 
țesuturi sau care împiedică înde
părtarea deșeurilor rezultate din 
multiplele funcții ale organismului 
— duc la tulburări de nutriție ti
sulară, la încetinirea sau vicierea 
metabolismului șl, ca urmare, Ia 
îmbătrinirea precoce. Același efect 
îl are și diabetul zaharat, în cursul 
căruia apar tulburări ale mediului 
intern privind zaharurile și gră
simile aflate în circulație, cu efecte 
dăunătoare asupra aparatului cir
culator. De aici rezultă importanța 
tratării susținute a bolnavilor care 
suferă de insuficiență cardiacă, res
piratorie sau renală și, de aseme
nea, de diabet. Dar, drumul spre 
cronicizare c deschis de negli
jență, care determină o ade
vărată reacție în lanț: o boală u- 
șor vindecabilă în faza incipientă 

devine o problemă pentru tot res
tul vieții atunci cînd e tratată cu 
nepăsare.

în încheiere, controlul periodic 
al greutății și al tensiunii arteriale 
se impune, după 40 de ani, ca o re
gulă elementară de igienă. Menți
nerea greutății în limitele normale, 
reducerea consumului de grăsimi 
de origine animală, a făinoaseior și 
dulciurilor, ore rezervate plimbări
lor zilnice, cîteva exerciții de gim
nastică matinală, ieșiri periodice 
din mediul profesional și domestic 
obișnuit în aer liber și vegetație, 
practicarea unor îndeletniciri re
creative — pescuitul, de pildă — 
respectarea strictă a repausului de 
noapte, combaterea bolilor cronice 
și controlul medical, abandonarea 
excesului de tutun și de alcool pot 
garanta menținerea vigorii fizice și 
intelectuale pînă la vîrste înaintate.

Remediu: o viață 
pasionantă și optimism

Un factor care împiedică îmbă- 
trînirea rapidă este adoptarea 
unei atitudini active și optimiste 
față de viață. Avem, în zilele noas
tre, oameni care la vîrsta de 70—75 
de ani și ctțiar mai mult dovedesc 
o vitalitate și o putere de muncă 
remarcabile, aducînd un aport 
deosebit în domeniul lor dc acti
vitate •— pe tărîmul cercetării ști
ințifico, artei, culturii, în viața ob
ștească. îmbătrinirea începe cu in
diferența față de ceea ce ne în
conjoară și cu neparticiparea la 
viața socială. Inactivitatea favori
zează degradarea capacităților fizi
ce și intelectuale, încetinește meta
bolismul, predispune la îngrășare și 
îmbătrînire precoce. Vivacitatea și 
pasiunea în muncă în tot cursul 
vieții, păstrarea, chiar după în
cheierea anilor de muncă, a con
tactului cu ritmul vieții produc
tive, asumarea unor sarcini ob
ștești și de utilitate publică, culti
varea spirituală și fizică prin lec
turi, muzică sau spectacole și prac
ticarea moderată a unui exercițiu 
fizic dozat în raport cu capacitățile 
fiecăruia, împiedică „desangrena- 
rea" individului în vîrstă și îmbă- 
trînirea rapidă. Este, în fond, nu 
numai un deziderat de ordin per
sonal al fiecăruia dintre noi, dar și 
o obligație față de societatea în 
mijlocul căreia trăim.
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Corespondență din Atena Pe fondul crizei politice

MAROC: Regele 
și-a asumat funcția 
de prim-ministru

Ziarele de ieri au publicat ști
rea că în Maroc a fost decretată 
starea excepțională. Regele Has
san H a preluat puterea executi
vă pe un timp nelimitat, activita
tea parlamentului a fost suspen
dată, iar guvernul condus de Bah- 
nini și-a prezentai demisia. Știri 
sosite marți din Rabat anunță for
marea unui nou cabinet, în care 
regele deține funcția de prim-mi- 
nistru. 15 componenți ai vechiului 
guvern își păstrează portofoliile, 
dar fostul premier Ahmed Bahnini 
nu mai figurează printre aceștia.

Evenimentele din Maroc nu au 
surprins pe observatorii politici. 
După părerea unora, „o criză la
tentă' se făcea observată de mai 
multă vreme în legătură cu ne
mulțumirile manifestate în rîndul 
populației față de înrăutățirea si

tuației economice. In țară s-au 
înregistrat în ultimul timp o se
rie de demonstrații cu carac
ter revendicativ, cele mai recen
te fiind manifestațiile studenților 
și elevilot din principalele orașe.

Ziarul francez „Le Monde" 
scrie că „s-ar putea admite 
sau nu că elevii au fost, așa 
cum afirma comunicatul oficial, 
incitați să manifesteze de către 
unii profesori aparținînd unor or
ganizații politice", dar, adaugă 
ziarul, „aceasta nu este nici ne
mulțumirea partidului Istiqlal și 
nici a Uniunii naționale , a forțelor 
populare (partide de opoziție — 
n.r.). Este nemulțumire, pur și 
simplu". Ziarul arată că șomajul 
crește, în viața comercială dom
nește marasmul, iar costul vieții 
sporește' mereu.

Observatorii, scrie agenția 
„France Presse", sînt înclinați să 
creadă că suspendarea parla
mentului înseamnă sfîrșitul regi
mului monarhiei parlamentare 
instituită în Maroc prin referendu
mul din decembrie 1962 și pus în 
aplicare în 1963. Referindu-se la 
decretarea stării excepționale, 
care a fost dezaprobată de către 
partidele de opoziție, ziarul 
partidului Istiqlal scria luni că 
„nu există vreo amenințare reală 
la adresa integrității teritoriale 
a țării sau a instituțiilor constitu
ționale", care să fi îndreptățit o 
asemenea măsură.

Comentatorii de presă sublinia
ză că nu se poate prevedea în ce 
fel vor evolua evenimentele din 
Maroc și mai ales dacă noua for
mulă de guvernare va asigura o 
stabilitate politică.

Augustin BUMBAC

Punerea la punct a unei 
politici economice 
comune rămîne în 
suspensie

a țărilor

raportul 
la 1 iulie

BRUXELLES 9 (Agerpres). — 
Comisia Pieței comune a dat pu
blicității la Bruxelles cel de-al 
8-lea raport anual în care face 
o trecere în revistă a evoluției 
C.E.E. pe perioada aprilie 1964 — 
martie 1965. în introducerea ra
portului, comisia preconizează e- 
liminarea completă a tarifelor va
male la produsele industriale ale 
„celor șase" pînă la 1 iulie 1967, 
dată la care ar urma să fie crea
tă uniunea vamală 
membre.

în domeniul agrar, 
preconizează ca, pînă
1967, „cei șase" să pună la punct 
politica agrară comună. Raportul 
apreciază că hotărîrea luată în 
decembrie 1964 de către Consi
liul Ministerial al Pieței comune 
în domeniul cerealelor deschide 
calea fixării unor prețuri comune 
și la alte produse agricole. '

Pe de altă parte, raportul con
stată că în anumite domenii, cum 
ar fi o politică comună a trans
porturilor și o politică comercia
lă comună, s-au făcut progrese 
insuficiente. De asemenea, rapor
tul menționează că dificultățile 
economice prin care au trecut 
cele mai multe dintre țările 
membre ale Pieței comune în 
anii 1963—1964 au afectat gra
dul de interdependență economi
că realizat de „cei șase". De a- 
ceca, apreciază raportul, este ne
cesară o accelerare a elaborării 
unei politici economice comune.

Presiuni asupra Franței 
pentru returnarea unei 
datorii către S. U. A.

WASHINGTON. Senatorul J. W. 
Fulbright, președintele comisiei se
natoriale pentru afacerile externe, 
a cerut oficialităților ministerului 
de finanțe al S.U.A. să exercite în 
continuare presiuni asupra Franței 
pentru returnarea sumei pe care 
o datorează 
mul război 
informat pe 
Iru adjunct 
ța datorează Statelor Unite 
miliarde și jumătate de dolari. El 
a adăugat că trebuie să se stabi
lească o legătură juridică între 
datoria Franței și cererile de aur 
ale acesteia pentru tranzacțiile cu 
Statele Unite.

Statelor Unite din pri- 
mondial. Fulbright l-a 
Merlyn Trued, minis- 

al finanțelor, că Fran- 
șase
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Confirmarea

• Răspunzind la o întrebare cu 
privire la modul în care Statele 
Unite vor reacționa la o eventuală 
cerere sud-vietnameză de „ajutor 
combatant", purtătorul de cuvînt 
al Departamentului de Stat, Ro
bert McCloskey, a declarat că co
mandantul trupelor S.U.A. din 
Vietnam, generalul Wiliam West
moreland, a fost autorizat să an
gajeze trupele americane în ope
rațiuni „de sprijin combatant".

Declarația Departamentului de 
Stat — a transmis agenția Asso
ciated Press — pare să ducă 
S.U.A. cu un nou pas înainte în 
direcția unei implicări fățișe în 
războiul terestru din Vietnamul 
de sud. Această hotărîre, a afir
mat purtătorul de cuvînt, a fost 
luată de președintele Johnson.

• Intr-un editorial publicat 
ieri, ziarul „New York Times" 
critică hotărârea de a se acorda 
trupelor americane un rol „com
batant" în războiul din Vietnamul 
de sud. Ziarul scrie :

„Poporul american a fost in
format ieri, de o oficialitate mi
noră a Departamentului de Stat, 
că, in realitate, el duce un război 
terestru pe continentul Asiei. Un 
asemenea război ar putea
absoarbă pînă la sfîrșit tot atîtea 
trupe americane cite au fost folo
site în Coreea".

să

• A.F.P. a anunțat că la 8 iu
nie bursa din New York a sufe
rit „cea mai puternică scădere 
după asasinarea președintelui 
Kennedy". Hotărîrea Washingto
nului de participare directă a tru
pelor americane în luptele din 
Vietnam a 
scădere a

contribuit la această 
cursurilor.

politică continuă la• Criza
Saigon. Miercuri, șeful guvernu
lui, Quat, a făcut cunoscut pen
tru prima dată în mod public e- 
xistența unor grave disensiuni în
tre el și șeful statului, Phan 
Khac Suu. Quat a afirmat că 
guvernul „a făcut apel din nou 
la generali pentru a interveni ca 
mediatori în actuala criză".

• După cum 
Vietnameză de Informații, la

anunță Agenția... . 8 
iunie formațiuni de avioane de 

auluptă cu reacție americane 
bombardat și mitraliat fabrici, in
stituții publice, școli și cartiere 
populate din orașul Vinh, în pro
vincia Nghe An, provinciile 
Quang Binh, Ha Tinh și Thanh 
Hoa, precum și insula Hon Mat. 
Unitățile Armatei Populare Viet
nameze au doborît două avioane 
americane.
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După un marș îndelungat, numeroși cultivatori de trestie din Artigas, provincie din nordul Uruguayului, au 
sosit, cu familiile lor, la Montevideo pentru a cere gu vernului să le distribuie terenuri necultivate

Cincisprezeceie
atlantic și dublura spaniolă

Problema cipriotă din nou
A

atenție
• Tratative secrete greco-turce e Spre 
o împărțire a insulei î Opoziția guvernului 
cipriot e Ambasadorul grec la Nicosia în
vinuit de a sprijini pe liderii opoziției

Azi se întrunește 
Adunarea
constituantă 
a Sudanului

proguvernamental „To Vima“ 
că „la Ankara au avut loc 

secrete între ambasadorul 
ministrul afacerilor 

Isîk, care au scopul

Ziarul 
anunță 
tratative 
grec Zgurdeos și 
externe al Turciei, 
de a pregăti terenul în vederea unei 
noi întrevederi" între miniștrii de ex
terne ai celor două țări „în cadrul 
căreia se va aborda problema 
cipriotă".

De asemenea, ziarul relevă că din 
partea turcă s-ar fi prezentat cererea 
de a i se acorda 18 la sută din teri
toriul Ciprului sau o parte corespun
zătoare în altă regiune a Greciei, în 
schimbul acceptării de către Turcia a 
unirii Ciprului cu Grecia. „Elefteria", 
un alt cotidian proguvernamental, 
anunță că această cerere a fost deja 
respinsă de guvernul grec, drept 
inacceptabilă.

Intre timp, la Atena au 
serie de întrevederi ale 
Papandreu și ministrului 
Cosfopoulos cu ministrul 
externe al Cipru'lui, Kyprianu. într-o 
declarație făcută 
reafirmat poziția 
care se pronunță

avut loc o 
premierului 
de externe 

afacerilor

presei, Kyprianu a 
guvernului cipriot 

împotriva acordării

unor schimburi teritoriale, baze mili
tare sau închirieri de părți ale terito
riului insulei în schimbul unirii 
Ciprului cu Grecia.

La Nicosia a avut loc o demonstra
ție în sprijinul politicii președintelui 
Makarios. Potrivit ziarului grec 
„Katimerini", „cercurile oficiale 
cipriote își exprimă via neliniște în 
legătură cu faptul că guvernul grec, 
cu toate că l-a asigurat pe președin
tele Makarios că nu va discuta cu 
Turcia asupra esenței problemei ci
priote în lipsa reprezentanților guver
nului insulei, discută totuși chestiunea 
schimburilor în vederea unirii". La 
rîndul său, ziarul „To Vima” sub
liniază că presa cipriotă continuă să 
se pronunțe împotriva dialogului 
greco-turc. Pe de altă parte, ziarul 
proguvernamental cipriot „Teleftea" 
acuză pe ambasadorul grec la Nico
sia că ar subvenționa ziare opuse gu
vernului Makarios și ar fi luat parte 
la „întruniri conspirative” împreună 
cu liderii opoziției din Cipru.

KHARTUM 9 (Agerpres). — Adu
narea constituantă a Sudanului se 
va întruni joi în ședință inaugura
lă. Parlamentarii vor alege pe pre
ședintele Adunării, pe membrii 
Consiliului suprem și vor proceda 
la alegerea noului prim-ministru 
însărcinîndu-1 cu formarea guver
nului. Alcătuirea noului guvern, în 
atmosfera actualei crize politice, 
agravată de disensiunile dintre 
principalele partide, pare, pentru 
observatorii politici avizați, o sar
cină dificilă. Cu 24 de ore înainte 
de reuniunea forului suprem al ță
rii, nu se știe încă dacă guvernul 
va cuprinde și reprezentanți ai par
tidului național unionist, plasat pe 
locul 2, după partidul Al Umma, 
în alegerile parlamentare. Parti
dul național unionist va trebui să 
decidă dacă va coopera cu partidul 
Al Umma în vederea formării nou
lui guvern. Această incertitudine 
se datorește faptului că în rîndul 
partidului național unionist există 
un puternic grup care preconizează 
un guvern național cu participarea 
principalelor partide din țară.
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SCURTE ȘTIRI
NEW YORK. La 9 iunie au fost 

reluate dezbaterile Consiliului de 
Securitate în problema dominicană. 
Reprezentantul Franței, Roger Sey- 
doux a propus ca secretarul gr' 'e- 
ral al O.N.U., U Thant, să aer e 
un sprijin sporit reprezentantului • 
său. personal în Republica Domini- 
cană pentru a-i permite suprave. 
gherea îndeplinirii 
încetare a focului 
actelor de violență 
arbitrare în rîndul 
vile. Secretarul general al O.N.U. 
a declarat că va studia cu at.en- 
tie propunerea. Reprezentantul â- 
merican sprijinit de cel britanic, 
s-a pronunțat împotriva propunerii 
franceze. Reprezentantul U.R.S.S. 
a sprijinit propunerea franceză.

l
ROMA. Miercuri au declarat 

grevă la Milano peste 700 000 de 
muncitori din industrie și trans 
porturi. Ei luptă împotriva conc 
dierilor, a Închiderii întreprind 
rilor, pentru Înnoirea contrac 
lor de muncă și pentru imbum 
țirea condițiilor de trai.

acordului de 
și anchetarea 

și a arestărilor 
populației ci-

k
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VIENA. Noul președinte al Aus
triei, Franz Jonas, a depus miercuri 
jurămîntul în fața celor două Ca
mere ale parlamentului. în cuvîn- 
tarea rostită cil acest prilej, el a 
făcut un apel la menținerea păcii 
în lume.

Toate mijloacele de 
seducție sînt. puse în 
funcțiune de cercurile 
oficiale de la Washing
ton „pentru a regrupa 
o clientelă internațio
nală oarecum risipită". 
Scriind aceasta, ziarul 
parizian 
adăuga 
n-a fost 
vizat, și 
a.tît mai sensibil la in
vitație cu cit inițiati
vele americane sînt 
susceptibile să-i asi
gure oxigenul pe care 
îl cer dificultățile sale 
economico-sociale".

De astfel de invitații 
n-a fost lipsită Spania 
nici pînă acum ; dar 
în prezent, cum re
marcă comentatorii de 
presă, acțiunile ei la 
bursa coaliției nord- 
atlantice înregistrează 
o creștere sensibilă da
torită tendințelor tot

„Le Figaro" 
că „Madridul 
scutit de a fi 
el se a.rată cu

ele 
des-

mai accentuate 
Franței de 'a se 
prinde de N.A.T.O.

în perspectiva re
tragerii de sub contro
lul N.A.T.O. a unor noi 
unități navale france
ze — arată ziarul 
„Combat" — Statele 
Unite vor „să ajute" 
Spania să-și pună pe 
picioare forțele navale 
și chiar cele aeriene. 
Convorbirile în acest 
sens au ajuns într-un 
stadiu avansat; ele 
urmăresc dotarea Spa
niei, pînă în anul 1970, 
cu noi unități ngvale, 
avînd la bază două, 
mari port-avioane. 
„Reorganizarea la care 
este supusă marina 
spaniolă — subliniază 
ziarul — ar permite 
pregătirea participării 
sale active la alianța 
nord-atlantică".

Trebuie spus că ten
dința de a îngloba 
Spania în N.A.T.O. 
s-a. manifestat și în 
anii trecuți. Acordul 
suplimentar america- 
no-spaniol încheiat în 
1963, cu prilejul pre
lungirii tratatului pri
vind bazele militare, a 
fost apreciat chiar în 
presa spaniolă, dato
rită conținutului său, 
ca „un mic pact 
N.A.T.O.". Pînă acum 
însă, Spania era consi
derată doar ca un 
membru potențial, o 
rezervă în echipa cinci- 
sprezecelui atlantic, 
în prezent, ea apare 
în postura jucătorului 
care-și face „încălzi
rea" pe tușă, pregătit 
să fie introdus în locul 
celui ce ar urma să 
părăsească terenul.

S. B.

BERLIN 9 (Agerpres). — în ca
drul vizitei pe care o întreprinde 
în R. D. Germană, Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, se
cretar general al U.C.I., a avut o 
întrevedere cu Walter Ulbricht, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G. A fost de față 
Willi Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G. și preșe
dintele Consiliului de Miniștri.

în clădirea Consiliului de Stat al 
R. D. Germane au început la 9 iu
nie convorbirile oficiale între dele
gația iugoslavă, condusă de Iosip 
Broz Tito, și delegația Republicii 
Democrate Germane, condusă de 
Walter Ulbricht.

Primul schimb de păreri s-a re
ferit la problemele internaționale 
care interesează cele două părți, 
precum și la problema dezvoltării 
continue a relațiilor de prietenie 
strînsă dintre cele două state. în 
aceeași zi, președintele Tito, în
soțit de Willi Stoph, a plecat la 
Dresda.

nLuna-6"
zborul

își continuă

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Sta
ția automată ^Luna-6“, lansată în 
Uniunea Sovietică la 8 iunie, își 
continuă zborul spre Lună. în 
timpul zborului, cu stația s-a luat 
legătura prin radio de patru ori, 
obținîndu-se date despre traiecto
ria urmată, despre funcționarea 
sistemelor de bord și diferite in
formații științifice. Legătura prin 
radio cu stația „Luna-6“ este sta
bilă, iar sistemele de pe bordul 
stației funcționează normal.

La 9 iunie, ora 15 (ora Bucu- 
reștiului), stația automată „Luna-6“ 
se afla la o distanță de 230 000 km 
de Pămînt,

GUVERNUL DIN ADEN SE DISOCIAZĂ DE MĂSURILE
ÎNALTULUI COMISAR BRITANIC

ADEN 9 (Agerpres). — Guvernul 
din Aden s-a disociat de noile mă
suri „excepționale" luate sîmbătă 
de înaltul comisar britanic, Turn
bull, calificîndu-le ca „retrograde". 
După cum s-a mai anunțat, măsu
rile vizează, în primul rînd, mișca
rea de eliberare națională din Fe
derația Arabiei de sud, în special

Frontul de eliberare națională care 
a fost declarat „organizație tero
ristă".

într-un comunicat oficial, guver
nul din Aden, condus de Abdul 
Mackawee, își exprimă neliniștea 
față de această „inițiativă menită 
să submineze activitatea guvernu
lui și, poate, să-l oblige să demi
sioneze".

în timpul unui spectacol cu „E- 
lectra", pe o scenă din Rio de Ja
neiro, cunoscuta actriță. Izolda O- 
resta. interpreta rolului titular, 
s-a îndepărtat de la text și... a 
dat citire unui apel către popu
lația orașului, de a participa la 
acțiunile de protest împotriva in
tervenției americane în Republi"a 
Dominicană. In sală — o furtună 
de aplauze ; polițiștii care asistau, 
cu misiunea menținerii ordinii, 
au interpretat apelul ca un episod 
din piesă. Actrița a fost, imediat 
arestată, iar spectacolul între-

rupt. La sediul poliției, cei ce au 
adus-o pe Oresta au raportat șe
fului lor că. ea este protagonista 
unei piese „subversive", autorul 
fiind un oarecare Sofocle, cu a- 
dresa necunoscută. Comisarul a. 
întrebat-o pe arestată : „Cine este 
acest Sofocle, și unde se ascun
de. ?“ Răspunsul a fost: 
fost util să știți cine 
se află ? Nu cred că 
mergeți după el, să-l

în patria anticului 
episodul de la Rio de Janeiro a 
stîrnit o mare ilaritate.

„Ar fi 
este. Unde 
ați dori să 
găsiți", 
autor grec.

■

C. ALEXANDROAIE

J. McDivitt șl E. White sosesc Ia centrulAstăzi, 
spațial 
mul in

cosmonauții americani
din Houston. Posturile de televiziune din S.U.A. au reprodus fil- 
cuiori infățlșînd evoluțiile lui Whiie in spațiul cosmic. O imagine 

ne-a fost transmisă prin teieioto Agerpres

Preludiu la dialogul
franco - vest-german

La 11 iunie președintele Franței sosește la Bonn. El va avea 
convorbiri cu cancelarul vest-german. După cum s-a aflat, pe agen
da convorbirilor sînt înscrise propunerile șefului statului francez 
privitoare la raporturile vest-europene, probleme economice, cu pri
vire la alianța atlantică și la relațiile Est-Vest. Apropiatele între
vederi încep în condițiile cunoscutei tensiuni intervenite în relațiile 
franco—vest-germane, sporite in urma vizitei recente la Washington 
a cancelarului Erhard. Acesta și-a precizat punctul său de vedere, 
înainte de întrevederile cu generalul de Gaulle, într-un interviu 
publicat ieri de ziarul „Kolnische Rundschau".

„Este cunoscut — a declarat can
celarul Erhard — că eu am fost 
totdeauna partizanul unei comu
nități politice vest-europene, care 
este indispensabilă alături de inte
grarea economică. Sper că convor
birile mele cu președintele francez 
vor permite să se meargă înainte 
pe această cale și că vom obține 
primele semne vizibile de politi
că europeană comună. Va trebui 
să examinăm, de asemenea, sub 
ce formă țările din Europa occi
dentală, care nu fac parte din 
Piața comună, vor putea fi apro
piate de această organizație".

„Statele Unite doresc, fără în
doială, ca președintele Franței să 
rămînă fidel alianței nord-atlan- 
tice. Am avut această convingere 
în cursul întrevederilor mele cu 
președintele Johnson. Sîntem de
osebit de interesați în realizarea 
unității alianței occidentale, a 
spus el. Aș vrea însă să subliniez 
că noi nu vrem să jucăm un rol de 
mediator sau de arbitru în cadrul 
acesteia".

DIE WELT : O strîngere 
de inimă neascunsă la Bonn

Pe marginea viitoarei vizite a 
generalului de Gaulle la Bonn, co
tidianul vest-german „Die Welt" 
publică un articol în care se 
spune:

„Bonnul întîmpină cu o strînge- 
re de inimă neascunsă vizita pre
ședintelui francez. De fapt, există 
suficiente motive de îngrijorare, 
încă nu s-a uitat nefericita între
vedere de vara trecută, care a luat 
sfîrșit cu polemici și reproșuri re
ciproce. Pericolul ca actuala în
trevedere să declanșeze o atmosfe
ră asemănătoare trebuie luat nea
părat în considerare. Căci încer
carea lui Erhard de astă-iarnă de 
a realiza o împăcare s-a dovedit a 
fi iluzorie. Ar fi bine ca Bonnul, 
în general, să nu-și facă iluzii că 
prin vorbe bune s-ar putea redu
ce distanțarea Franței (din ce în 
ce mai mare) față de alianța a- 
tlantică".

A fost sau n-a fost ?
Potrivit unei știri transmise de 

agenția France Presse din Lisabo
na, în cursul serii de marți 
Chombe a sosit în capitala portu
gheză cu un avion militar portu
ghez. Cenzura din Lisabona nu a 
autorizat ziarele să menționeze 
știrea. în cursul dimineții de 
miercuri, cenzura a fost ridicată, 
iar postul de radio național a a- 
nunțat la. orele 12 (G.M.T.) urmă
toarele : „Primul ministru al Con- 
goului, Moise Chombe, a trecut, 
prin Lisabona. El a fost primit de 
președintele Consiliului" (Sala
zar).

Lovitura de teatru s-a produs

ceva mai tîrziu : sosit la Paris, 
într-un interviu exclusiv acordat 
corespondentului radioteleviziumi 
belgiene, Chombe a dezmințit 
„categoric" că ar fi fost marți la 
Lisabona.

Care ar putea fi, totuși, expli
cația acestor știri contradictorii ? 
Una singură : anume că Chombe, 
care în aceste zile a fost demascat 
din nou de revista „Jeune 
Afrique" ca vinovat principal 
pentru asasinarea lui Lumumba, 
n-ar dori să fie tocmai acum a- 
sociat, așa cum și este, cu po
litica colonialiștilor portughezi în 
Africa.
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MOSCOVA. La 9 iunie, L. Brej- 
nev, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., l-a primit pe Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam, șeful delegației guverna
mentale a R. D. Vietnam. Au fost 
discutate probleme ale dezvoltării 
continue a colaborării sovieto-viet- 
nameze, precum și alte probleme 
de interes comun. Intîlnirea 
desfășurat într-o atmosferă de 
țelegere reciprocă deplină și 
cordialitate.

•s-a 
în
de

! I

WASHINGTON. Cu prilejul con- 
venției anuale a Asociației librari
lor americani, a fost organizată o 
expoziție internațională de carte. 
Cărțile și albumele tipărite in 
R. P. Română au trezit un viu in
teres și s-au bucurat de o bună 
apreciere din partea specialiștilor 
și vizitatorilor.

<
au început con- 
partidelor poli- 
proiectul adop- 
S.F.I.O. privitor

PARIS. Miercuri 
sfătuiri in cadrul 
tice interesate In 
tat de congresul 
la colaborarea în vederea alegeri
lor prezidențiale. Organizațiile 
membre ale Convenției instituții
lor republicane, care grupează, nu
meroase cluburi politice și mișcări 
de orientare socialistă, au ținut o 
ședință in care au aprobat crea
rea așa-numitei „Federații demo- 
crat-socialiste".

HANOI. Mohamed Yazid, pre
ședintele Comisiei pentru proble
mele externe a Adunării Naționa
le constituante a Algeriei, trimis 
special al președintelui Ben Bella, 
a fost primit la 9 iunie de Fam 
Van Dong, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Vietnam, că
ruia i-a înmînat o scrisoare adresa
tă de Ben Bella președintelui Ho 
Și Min.

TORINO. La Galeriile de artă 
modernă din Torino a fost inaugu
rată expoziția „Arta și mișcarea de 
rezistentă în Europa". Sînt pre
zentate aproximativ 500 de lucrări 
de sculptură, pictură și grafică ale 
unor artiști cunoscuți din 18 țări. 
Republica Populară Română parti
cipă Ia această expoziție cu lucrări 
de Aurel Jiquidi, Leon Alexe, Jules 
Perahim, Iosif Ross, Vida Geza și 
alții.

BELGRAD. Consulul general al 
R.S.F. Iugoslavia la Mfinchen a fost 
grav rănit în urma unui atentat la 
Meersburg. Cu toată operația efec
tuată, starea sănătății consulului 
este critică.

JOHANNESBURG. Ministrul jus
tiției al Republicii Sud-Africane a 
declarat în fața parlamentului că 
în primele cinci luni 
an au fost executate 494 
dintre care majoritatea 
ai apartheidului.

ale acestui, 
persoane, 
adversari

lucrărileROMA. Au început 
unei conferințe europene în pro
blema amnistierii deținuților poli
tici din Venezuela. Participă re
prezentanți de seamă ai vieții po
litice și obștești din Anglia, Chile. 
Grecia, Franța, Italia, U.R.S.S. și 
alte țări.

MIRNÎI. Meteorologii sovietici 
de la stația „Vostok" din Antarc
tica au Înregistrat o temperatură 
neobișnuită — minus 82,4 grada 
Celsius.

TOKIO. La șantierele navale 
„Mitsubisi Dzukoghio", din Naga
saki, a fost terminată construirea 
celui mai mare doc din lume. 
Lung de 350 și lat de 56 m, docul 
permite construirea de nave cu 
un deplasament de pînă la 170 000 
tone. Timpul de construcție 
selor s-a redus cu aproape 
sută.

a va-
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CARACAS. în regiunile 
toase din Venezuela au avut loc 
puternice lupte intre trupele gu- 
vernamentale și detașamente de 
partizani.

mun-
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