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In Intîmplnarea Congresului al IV-Iea al partidului, lurnallștli Uzinei „Victoria" Câlan au produs peste plan, de la Începutul anului șl plnâ 
in prezent, peste 4 700 tone fontâ cu cocs economisit. In fotografie : doi dintre turnaltștil uzinei : Ion Luncoiu și Teodor Lavric
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Corespondență 

din Paris

CUM SÎNT FRUCTIFICATE

Scriitorul este prin vo
cație receptiv la expresi
va față a timpului său, cu 
atft mai mult la imaginea 
acestui hotărîtor deceniu 
al istoriei noastre socia
liste de care se ocupă re
centele documente ale 
partidului: adică anii șe- 
senalului, asupra cărora 
avem o imagine retros
pectivă, de bilanț, și cei 
cinci următori, ai per
spectivei, care ne plan
tează puternic în viitor, 
Întrezărit azi și sub bă
taia mai lungă a,,anilor 
lumină", de aci Încolo 
zece la număr, care sînt 
un fel de inaintemergă- 
tori, deoarece pregătesc 
izvoarele de electricitate 
din care se hrănește 
tornic economia 
tura.

Avem 
noastră 
zilei de

In mod cert, 
român n-a fost 
odată In trecut 
nor teme, 
realități atit de bogate in 
sensuri și semnificații ca 
acelea denumite prin cu- 
vintul ,,Directive" și care 
se află acum in dezbate
rea poporului Întreg. Eu 
nu știu in amănunți
me ce Înseamnă să pro
duci anual peste șase 
milioane tone de oțel și 
să ai un colos siderurgic

deci 
tabloul 
miine.

Și

in 
clar

sta- 
cui-

fața 
al

INVESTIȚIILE
IN GOSPODĂRIILE AGRICOLE DE STAT?

scriitorul 
pus nici- 
îh țața u- 

idei, fapte și

ca acela de Ia Galați 
care, prin anii 66—68, va 
lucra cu capacitățile sale 
de bază; e limpede insă 
pentru oricine cit va a- 
vea de cîștigat puterea 
economică a țării.

Scrie in proiectele de 
Directive că invățămintul 
va ajunge să ofere eco
nomiei naționale peste o 
jumătate de milion de 
cadre calificate de toate 
gradele sau că electrici
tatea va înainta cu un 
ritm de circa 1 000 de 
sate electrificate anual. 
Asta înseamnă că prin 
anii 72—73, noi, românii, 
nu vom mai avea sate și 
comune in accepția veche 
a cuvintului. tn această 
perspectivă devin ana
cronici acei sgriitorj ce 
Se mai uimesc in fața ță
ranului care ia contact cu 
televizorul. E sănătos, 
deci, să ne luăm măsuri
le de rigoare; proiectele 
de Directive ne sint un 
izvor de energie și pen
tru marele pas Înainte . 
pe care trebuie să-l fa
cem pe planul artelor.

E locul să amintesc aici 
de fericitul prilej pe care 
l-am avut, noi, oamenii de

literatură și artă, de a ne 
intllni recent într-o con
sfătuire de lucru — subli
niez acest caracter de lu
cru — cu conducătorii de 
partid și de stat. Eu văd 
in această intilnire expre
sia concentrată a unui lei 
de a munci, a unui spirit 
existent azi la noi, a unui 
climat in care — alături 
de uriașul avint al unei 
economii multilaterale — 
se dezvoltă cu succes ar
tele, cărora li se acordă 
toată prețuirea. Scriitorii, 
oamenii de cultură și artă 
in general, se află foarte 
aproape de inima partidu
lui. ceea ce ne dă senti
mentul unei mari minării, 
unei mari răspunderi. Mi 
s-a întipărit foarte puter
nic, in .memorie apel ade
văr pe care 11 rostea fn 
chip plastic tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu citind : 
„acela care poate merge 
la izvor, nu trebuie să 
meargă la ulcior" -, deci 
un îndemn de a ne în
drepta spre acel fabu
los
vor de inspirație care 
este
creatoare
lui, 
bustețea lui.

și inepuizabil iz-

avîntul
ale

forțelor 
poporu- 

optimismul și ro
ii n vers

popular spune : „Pe cit 
cint, atita sînt" ; adică pe 
cit înfățișăm in lucrări 
durabile realitatea de 
azi,’ in proporțională 
măsură sintem „ajutoa
re de nădejde ale 
partidului", denumire ca
re ne onorează dar ne 
și obligă, ne adaugă 
răspunderi pe care scrii
torul nu le-a avut în tre
cut. Virsta nu-mi permite 
să iac referiri prea reve
latorii la condiția scriito
rului din trecut.

Știu in schimb In ce 
climat favorabil au cres
cut și se afirmă oamenii 
de artă din generația 
mea sau cele imediat ur
mătoare. $i mai știu că 
generațiile mai virstnice 
au trăit în anii socialis
mului un semnificativ 
proces de revitalizare a 
artei lor, o poate nespe
rată împlinire, ceea ce a 
cimentat în chip indes
tructibil toate generațiile 
de creatori, constituind 
frontul larg și unit al li
teraturii și artei naționa
le, cu care ne mindrim. 
Pentru aceste condiții de 
dezvoltare a aptitudinilor 
și capacităților noastre, 
noi sintem profund re
cunoscători, partidului, 
poporului muncitor, din 
a cărui ființă ne tragem.

(Continuare 
în pag. a V-a)

Gospodăriile de stat șl-au îm
bunătățit an de an activitatea de 
producție, au sporit necontenit 
contribuția la formarea fondului 
central al statului de produse a- 
gricole. Elocvent în această pri
vință este faptul că media anua
lă a producției globale agricole 
la suta de hectare a fost, în pe
rioada anilor 1960—1964, cu 60 la 
sută mai mare decît în perioada 
1955—1959. Desigur, mulți factori 
au contribuit la obținerea aces
tor rezultate. Creșterea valorii 
fondurilor fixe la 100 de hectare 
cu 27 la sută, în medie, anual, în 
intervalul de timp 1959—1964, 
față de 1955—1959 — adică mai 
multe tractoare, mașini agricole, 
utilaje, construcții, amenajări hi
drotehnice etc., și folosirea lor 
mai rațională au constituit unul 

intre principalii factori care au 
determinat sporul de producție 
amintit.

In următorii ani, datorită creș
terii investițiilor, volumul fondu
rilor fixe se va mări și mai mult. 
Așa cum se arată în pro
iectul de Directive ale Congresu
lui al IV-lea al P.M.R., pe baza 
creșterii înzestrării tehnice și a 
îmbunătățirii continue a întregii 
lor activități, gospodăriile de stat 
urmează să-și sporească produc- • 
ția agricolă la 100 de hectare, în 
perioada 1966—1970, cu peste 50 
la sută față de perioada prece
dentă.

în condițiile înzestrării tot 
mai complexe a gospodăriilor de 
stat cu tehnica modernă devine 
însă din ce în ce mai actuală și 
mai importantă problema folosi
rii raționale a acesteia. Utilizarea 
eficientă a fondurilor fixe de că
tre fiecare unitate constituie una 
din importantele rezerve interne 
de sporire a producției și produc
tivității muncii, de reducere a 
prețului de cost.

Dumitru MOIANU 
secretar general 

în Trustul central G.A.S.

1960—1964, cu numeroase tractoa
re, mașini agricole și alte utilaje, 
și-a lărgit capacitatea de produc
ție existentă, pămîntul a fost tot 
mai bine lucrat, a sporit simțitor 
productivitatea muncii și produc
ția agricolă. In perioada aminti
tă, producția globală la suta de 
hectare a fost, în această gospo
dărie, mai mare cu 35 la sută, la 
100 Iei fonduri fixe cu 18 la sută, 
iar pe un muncitor cu 25 la sută. 
Asemenea succese au obținut și 
gospodăriile de stat Valea lui Mi-

hai-Crișana, Borănești-București, 
Băilești-Oltenia, Variaș-Banat ș.a., 
care au realizat la 100 lei fonduri 
fixe o producție globală de peste 
120 de lei. Rezultatele sînt și mai 
bune în unitățile specializate. 
Mărirea gradului de înzestrare 
tehnică a acestor unități a dus 
nu numai la sporirea cantitativă 
a producției ci și la ieftinirea 
substanțială a acesteia.

Sînt însă unele gospodării de 
stat în care eficiența economică 
a fondurilor fixe nu este pe mă
sura eforturilor făcute pentru 
asigurarea lor cu o bază mate
rială puternică, din ce în ce mai 
perfecționată.

(Continuare în pag. a V-a)
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E nergetica

ARTA POATE ÎNVINGE INERTIA
in domeniul esteticii bunurilor de consum cu iov. Spiru

CHINTILĂ,
secretar al Uniunii Artiștilor Plastici

INTERVIU

Ce părere aveți despre pro
gresele obținute de industrie în 
estetica bunurilor de consum 1

Un Indice elocvent- 
producție la 100 lei 
fonduri fixe

producții glo- 
sută lei fon- 
un muncitor

Realizarea unei 
bale ridicate Ia o 
duri fixe și pe 
evidențiază eforturile efectuate 
pentru mărirea eficienței econo
mice a investițiilor. Multe uni
tăți au obținut rezultate bune în 
această direcție. Gospodăria de 
stat Independența, regiunea Do- 
brogea, înzestrată, în perioada

— Eforturile depuse pe plan 
general pentru promovarea frumo
sului cotidian, a acestui frumos 
care devine pe zi ce trece, mai cu 
seamă în producția industrială, o 
parte integrantă a noțiunii de ca
litate, se vădesc și în aspectul 
multor obiecte de larg consum. 
Progresul făcut de industria noastră 
— sintetizat, între altele, în pro
dusele prezentate la Expoziția rea
lizărilor economiei naționale — 
ne-a entuziasmat. Pentru a nu ne 
referi decît la bunurile de con
sum, putem spune că de la mo
bilă la confecții,de la porțelanuri 
la îmbrăcăminte și de la produse
le alimentare la tot felul de arti
cole de uz gospodăresc, nenumă
rate mărfuri s-au bucurat de o bi
nemeritată apreciere.

în același timp, nu putem trece 
peste faptul că mai sînt încă în 
comerț destule 
din punct 
Magazinele 
gem de lustre Inestetice, niște hi
brizi care nu se asortează nici 
unui interior modern, nici altuia

obiecte deficitare 
de vedere estetic, 
noastre, bunăoară,

mai puțin modern, după cum nu 
mai putem 
pictate ale 
vertesc pur 
La covoare
aceleași și aceleași tipare înflora
te, pe care le întîlnim de ani de 
zile. Oricine poate să compare a- 
ceste obiecte cu multe produse si
milare, care se găsesc în magazi
nele Fondului Plastic. Și, fără în
doială, balanța aprecierii se încli
nă spre acestea din urmă. Căci 
multe din produsele artiștilor 
plastici — începînd de la 
de țesături și obiecte de 
pînă la piese de mobiljer, 
statuete — sînt realizări 
frumusețe și de valoare 
ridicată, deși au fost executate cu 
mijloace tehnice infinit mai mo
deste decît cele ale industriei.

Nu ne explicăm nici de ce u- 
nele din modelele deosebite ca 
linie, culoare, material — mă re
fer, de exemplu, la pantofi, că
măși, costume etc. — prezentate 
în Expoziția realizărilor economiei 
naționale — nu au fost realizate 
pînă acum. Pare-se că datorită 
lipsei de exigență a producători
lor și a comerțului. Noul, față de 
care publicul este foarte receptiv,

scăpa de abajururile 
veieuzelor, care per
și simplu bunul gust, 
se reiau, de asemenea,

tot felul 
podoabă 
covoare, 
de mare 
artistică

nu-și face încă loc în producția 
bunurilor de consum cu operati
vitatea și hotărîrea necesare. Du
pă părerea mea, cei puși să coor
doneze problemele acestei indus
trii, să hotărască asupra destine
lor comerțului, ar trebui să se si
tueze cu mult mai multă fermita
te pe poziții înnoitoare, curajoase, 
să fie convinși de necesitatea unor 
schimbări menite să biruie rutina, 
inerția, care se manifestă încă 
în procesul fabricației acestor 
obiecte. După părerea mea, între 
altele ar trebui năruit zidul care 
desparte astăzi în mod artificial 
creația artiștilor plastici de cea a 
specialiștilor din industrie, stabilin- 
du-se un teren propice pentru o 
colaborare armonioasă.

Ce posibilități actuale soco
tiți că există pentru o învio
rare mai largă a aspectului pro
ducției bunurilor de consum ?

— Nu mă voi opri la multiplele 
posibilități, proprii industriei și 
comerțului, ci aș vrea să insist 
asupra celor spuse mai sus : una 
din căile prin care socotesc că 
s-ar putea realiza acest deziderat,

comun nouă, tuturor, ar consta în 
asigurarea unei legături incom
parabil mai strînse a artiștilor 
plastici cu producția de masă, pu
nerea lor în condiții în care 
să poată influența cu adevărat 
producția amintită, să contribuie 
la o mai atentă și mai judicioasă 
stabilire a modelelor de pe piață, 
la împrospătarea lor continuă. 
Căci, pînă în momentul de față, 
părerea artiștilor plastici a fost, 
de cele mai multe ori, ocolită. îmi 
sprijin această afirmație pe con
vingerea că nici un artist plastic 
nu și-ar fi putut da consimțămîn- 
tul pentru o serie de lucruri urîte 
pe care le mai vedem pe piață. 
Practica arată că atunci cînd inter
vin, contribuția lor este pozitivă. 
Să dau exemplu „cămășilor" de 
discuri. Era trist să vedem chipul 
lui Enescu sau al altui mare 
muzician imprimate pe hîrtie de 
ambalaj. Totuși, așa își prezenta 
într-un timp producția întreprin
derea „Electrecord".

Uneori, apar pe piață niște pro
duse fanteziste, care nu țin sea
ma nici de acel element esențial 
care este funcționalitatea. E cazul

ceștilor unor servicii de ceai sau 
cafea, de exemplu, a căror linie și 
culoare atrag la prima vedere, 
dar care sînt astfel construite in
cit nu le poți mînui comod. Și la 
stofele de tapiserie sau la mobilier 
se face simțit un anacronism al 
formelor și finisajelor, o serioasă 
lipsă de gîndire funcțională a o- 
biectelor. Recent, mi s-a povestit 
despre un mobilier destinat unor 
camere de copil (lucrat la o coope
rativă din București), căptușit cu 
melacart și „împodobit” pe toată 
suprafața cu plexiglas alb decorat 
cu felurite desene. Mă întreb : de 
unde pot veni idei atît de năstruș
nice ?

(Continuare în pag. a V-a)
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— Vino miine la curs I
Cu această invitație m-am 

despărțit de prof. Alain 
Guillermou în seara primu
lui spectacol cu „Rinocerii", 
prezentat de Teatrul de Co
medie. Avusesem surpriza să 
reîntilnesc aici pe șeful ca
tedrei de limba română de 
la Sorbona care recomanda
se studenților săi reprezen
tațiile date de actorii ro
mâni. Aceștia în majoritate 
se aflau în sală și dl. Guil
lermou mi-1 prezentă căl
duros.

— Turneul Comediei e un 
bun prilej pentru ei să se 
familiarizeze cu subtilitățile 
limbii române și să cunoas
că mai bine poporul a cărui 
limbă o Învață-

în antracte și după spec
tacolele de la „Sarah Ber- 
nardt" m-am văzut cu stu
denții de la Sorbona și cu 
cei de la Școala națională 
de limbi orientale vii, unde 
prof. Guillermou predă ro
mâna. Era interesant să-i 
urmărești pe acești tineri 
care n-au fost pînă acum în 
tara noastră, dar care o iu
besc și o apreciază, făcînd o 
lecție de limbă română, pe 
viu, sub cupola unui teatru 
francez.

Am simțit dorința să-i văd 
pe băncile Sorbonei pe a- 
cești tineri, atrași de cultura 
noastră, căreia, unii dintre 
ei, îi dedică întreaga carie
ră. Așa cum a făcut, cu trei 
decenii în urmă, prof. Guil
lermou.

L-am cunoscut anul trecut 
în timpul festivităților prile
juite de comemorarea mortii 
lui Eminescu. A fost în pe
lerinaj la Ipotești, a umblat 
pe drumurile Moldovei și 
prin Țara Bîrsei. Cu trei de
cenii în urmă, student al lui 
Mario Rocque, Alain Guil
lermou sosea la Brașov, la 
cursurile de perfecționare 
organizate pentru profesorii 
de limbă franceză din Româ
nia. A fost un „coup de 
foudre", începutul unei iu
biri pentru limba și litera
tura română, al unui inte
res neobosit pentru viața 
poporului nostru. După cîte- 
va luni tînărul student se 
Întorcea la București să afle 
în rafturile Bibliotecii Aca
demiei documentarea nece
sară pentru teza de licență: 
„Influentele curentelor li
terare franceze în opera u- 
nor scriitori români din a 
doua jumătate a sec. XIX".

— Luni de zile am privit 
prin geam teiul din fața 
ferestrei. Îmi devenise prie
ten și mă gindeam mereu la 
cel al lui Eminescu. Anul 
trecut m-am dus să-l revăd. 
L-am regăsit și m-am bucu
rat. Era o frîntură din tine
rețea mea bucureșteană.

Alexandru GIRNEAȚA

(Continuare în pag. a IV-a)

TELEGRAME
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Tunisia, tovarășul Chivu 

Stoica, președintele Consiliului de Stat al R. P. Române, a adresat pre
ședintelui Habib Burghiba o telegramă de felicitare.

Președintele Tunisiei a transmis tovarășului Chivu Stoica sincera 
mulțumiri pentru felicitările adresate.
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Conferința organizației regionale 
de partid Ploiești, care a avut loc 
în zilele de 11 și 12 iunie, a pri
lejuit o amplă trecere în revistă 
a realizărilor obținute de comu
niștii și de oamenii muncii din re
giune, sub conducerea partidului, 
o exigentă analiză a principalelor 
sarcini care stau în fața organe
lor și organizațiilor de partid. 
Dezbătînd proiectele de Directive 
și proiectul de Statut, lucrările 
conferinței au exprimat adeziunea 
unanimă a tuturor oamenilor 
muncii din regiune la mărețul pro
gram inițiat de partid pentru dez
voltarea viitoare a țării pe calea 
desăvirșirii construcției socialiste.

Darea de seamă prezentată de 
tovarășul Dumitru Balalia, prim- 
secretar al Comitetului regional 
P.M.R. Ploiești, a înfățișat puter
nica dezvoltare a economiei regiu
nii în anii șesenalului și a relevat 
largile perspective ce i se deschid 
în viitorul cincinal.

In perioada 1960—1965 în regiu
nea Ploiești, datorită importante
lor investiții alocate de stat, s-au 
construit și dezvoltat numeroase 
obiective industriale, printre care 
Combinatul petrochimic Ploiești, 
rafinăria și termocentrala de la 
Brazi, complexe viticole la Valea 
Călugărească și Tohani. Numai a- 
nul trecut au intrat în funcțiune 
instalația de cocsare de la rafinăria 
Brazi, fabrica de polietilenă din ca
drul Combinatului petrochimic 
Ploiești, întreprinderea de beton 
celular autocîavizat Doicești ș. a.

Planul producției industriale a 
fost an de an depășit, în toată a- 
eeastă perioadă, de către marea 
majoritate a întreprinderilor din 
regiune. Pe această bază în ultimii 
5 ani au fost livrate economiei 
naționale importante cantități de 
produse peste plan, a căror valoa
re se ridică la 1,2 miliarde lei. în 
întreprinderile industriale au fost 
asimilate în acest interval noi pro
duse de înalt nivel calitativ.

Reliefînd toate aceste realizări, 
darea de seamă a scos în eviden
ță că în întreprinderile din regiu
ne mai sînt încă însemnate re
zerve de creștere a productivității 
muncii, de îmbunătățire a calității.

La Trustul regional de con
strucții, datorită nefolosirii u- 
tilajelor la întreaga lor capacitate, 
în primele cinci luni ale anului în 
curs s-au depășit cheltuielile de 
deviz cu aproape 3 milioane de 
lei. Asemenea lipsuri provin și 
din faptul că s-au executat unele 
investiții fără să 3e studieze te
meinic, în prealabil, condițiile de 
punere în funcțiune a obiectivelor 
și atingerea eficienței lor maxime.

Darea de seamă s-a referit apoi 
la sarcinile importante ce se des
prind din proiectele de Directive 
pentru organizațiile de partid. 
Realizarea acestor sarcini impune 
perfecționarea continuă a stilului 
și metodelor de muncă a organi
zațiilor de partid încît capacitatea 
de organizare și de mobilizare a 
acestora să crească simțitor.

Pe marginea dării de seamă au 
luat cuvîntul numeroși vorbitori. 
Exprimînd deplina aprobare a or
ganizațiilor de partid din care fac 
parte față de documentele supuse 
dezbaterii, ei au relevat avîntul cu 
care comuniștii, toți oamenii mun
cii întimpină cel de-al IV-lea Con
gres al partidului, au înfățișat ex
periența acumulată de colectivele 
lor, au arătat unele deficiențe și 
au făcut propuneri de îmbunătăți
re a muncii în diferite domenii.

Ing. Ilie Cîșu, directorul Trustu
lui de foraj-extracție Ploiești, a ară
tat că atît anul trecut, cît și în acest 
an toate cele 6 schele din cadrul 
trustului și-au îndeplinit sarcinile 
de plan, obținînd economii la pre
țul de cost în valoare de 10 mili
oane lei. Deși rezultatele obținute 
sînt importante, totuși în această 
perioadă s-au pierdut cantități mari 
de țiței datorită intervențiilor prea 
frecvente din cauza defectelor de 
coloane la sondele mai vechi. în 
acest sens, vorbitorul a propus ca 
uzinele producătoare de utilaj pe
trolier să dea o atenție sporită u- 
tilajului de adîncime ; de aseme
nea, el a cerut institutelor de cer
cetări să găsească rezolvări mai 
eficiente în ce privește coroziunea 
echipamentului de adîncime.

Referindu-se la prevederile pro
iectului de Directive cu privire la 
intensificarea activității geologice, 
vorbitorul a propus să se lichideze 
paralelismul care există în pre
zent, concentrîndu-se munca de 
cercetare geologică într-un singur 
minister. în prezent, cînd în dome
niul respectiv acționează și Comi
tetul Geologic, și Ministerul Indus
triei Petrolului și Chimiei, și alte

Cu cițiva ani In urmâ pe aceste locuri de la Brazi se afla un clmp gol. Acum înalță aici una din marile construcții ale șesenalului

Conferința organizației
regionale de partid Ploiești

organe, sînt cazuri cînd pe aceeași 
structură sau pe structuri apropia
te lucrează două sau chiar mai 
multe întreprinderi specializate.

Tov. Constantin Răchitan, secre
tar al Comitetului regional de 
partid Ploiești, vorbind despre 
sarcinile importante ce revin 
petroliștilor în sporirea resur
selor necesare dezvoltării e- 
conomiei naționale în viitorii 
ani, a arătat că în regiune 
se vor intensifica explorările la 
mari adîncimi. E deci de înțeles, 
a spus vorbitorul, că lucrul acesta 
se poate realiza prin aplicarea u- 
nei tehnici moderne de foraj. Nu 
putem neglija că atît cercetările, 
cît și extracția țițeiului trebuie să 
se realizeze la un cost scăzut.

în cuvîntul său, tov. Aurel Bo- 
ghici, directorul Uzinei mecanice 
Sinaia, a arătat entuziasmul cu 
care au primit muncitorii, tehni
cienii, inginerii acestei importante 
unități industriale prevederile din 
proiectele de Directive, dorința lor 
de a-și înzeci eforturile pentru 
realizarea exemplară a indicatori
lor de plan. Referindu-se la pom
pele de injecții fabricate la Sinaia, 
el a arătat că acestea se află acum 
la un nivel calitativ superior. To
tuși, e loc încă de noi perfecționări, 
impuse de ritmul rapid în oare a- 
vansează tehnica pe plan mondial.

Arătînd că în procesul de fabri
cație mai sînt locuri înguste, 
strangulări, din cauza lipsei de 
scule și dispozitive, vorbitorul a 
făcut propunerea să se dezvolte 
producția fabricii de scule din Rîș- 
nov, încît o serie de scule standar
dizate să nu mai fie executate în 
sculăria uzinei, timpul de lucru al 
acesteia puțind fi astfel afectat u- 
nor S.D.V.-uri speciale.

Problema calității produselor a 
fost viu dezbătută în cadrul con
ferinței. Numeroși vorbitori, prin
tre care Dinu Gheorghe, inginer- 
șef al Uzinei mecanice Plopeni, 
loan Poenaru, secretar al co
mitetului de partid de la Uzina „1 
Mai"-Ploiești, au arătat că intro
ducerea unor procedee moderne de 
fabricație, asigurarea unui control 
tehnic exigent, joacă un rol im
portant în realizarea unor produse 
de nivel calitativ superior.

Referindu-se la activitatea de 
construcții și montaj, tov. Nicolae 
Dumitru, directorul Trustului re
gional de construcții, a vorbit 
despre realizările dobîndite anul 
trecut în îmbunătățirea calității 
construcțiilor de locuințe și în în
deplinirea celorlalți indicatori ai 
planului. „Dar — a spus vorbito
rul —- rezultatele obținute de 
T.R.C. în acest an, și mai ales în 
primul trimestru, nu sînt pe mă
sura posibilităților. Constructorii 
noștri sînt animați de dorința de 
a executa și preda la termen toa
te construcțiile prevăzute în pla
nul de investiții. Realizarea aces
tor sarcini cere un efort mai mare 
din partea colectivului nostru, dar 
și un sprijin mai eficient din par
tea celor interesați în îndeplinirea 
planului de investiții. In special 
este necesar să primim un sprijin 
mai eficient în recrutarea și repar
tizarea de muncitori pentru șantie
rele noastre din Ploiești, Buzău șl 
Tîrgoviște.

Problemele agriculturii au ocu
pat un loc important în cadrul lu
crărilor conferinței organizației re
gionale de partid. Tov. Constantin 
Sandu, prim-secretar al Comitetu
lui raional Buzău al P.M.R., 
a arătat că țăranii coopera
tori au sporit, an de,an, produc
ția de cereale și plante tehnice, au 
mărit efectivele de animale și pro
ducția acestora. Unul din factorii 
principali care au contribuit la 
sporirea producției agricole a fost 
ajutorul acordat de stat cooperati
velor agricole de producție.

„Cooperativa agricolă de produc
ție Ciocanii de Jos, a arătat tov. 
Marin Voinea, președintele acestei 
unități, a primit un sprijin deose
bit din partea statului, prin acor
darea de credite, fapt ce ne-a per
mis să dezvoltăm multilateral coo
perativa". Vorbitorul a arătat în 
continuare că Hotărîrea C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
privind îmbunătățirea regimului de 
valorificare a produselor agricole 
constituie un nou mijloc de cointe
resare a țăranilor cooperatori.

Vorbind despre problemele dez
voltării agriculturii, tovarășii Ilie 
Fădineanu, din cooperativa agri
colă de producție Mihălceni, raio
nul Rm. Sărat, Constantin Har- 
pale, președintele cooperativei a- 
gricole de producție din comuna 
Brădeanu, raionul Buzău, și alți 
delegați la conferință au exprimat 
hotărîrea țărănimii și a celorlalți 
lucrători de pe ogoarele regiunii 

de a-și concentra eforturile spre 
creșterea continuă a producției a- 
gricole, vegetale și animale — baza 
creșterii veniturilor lor bănești — 
sporindu-și astfel contribuția la a- 
provizionarea populației și a in
dustriei cu produse agricole.

în cuvîntul său, tov. Ion Zîrna, 
directorul Institutului „Petro- 
chim“-Ploiești, a subliniat contri
buția muncii de cercetare științi
fică la introducerea progresului 
tehnic în unitățile industriale din 
regiune. în mod concret el s„a re
ferit la activitatea desfășurată de 
cercetătorii din cadrul Institutului 
„Petrochim" pentru rezolvarea u- 
nor probleme legate de prelucra
rea și valorificarea superioară a 
țițeiului. în momentul de față, 
institutului îi revine sarcina de 
a realiza catalizatori românești 
cu performanțe la nivelul celei 
mai avansate tehnici. Vorbitorul a 
informat conferința despre activi
tatea pe care cercetătorii institu
tului o desfășoară în acest sens, 
în continuare, el ș-a referit Ia u- 
nele aspecte legate de sporirea efi
cienței muncii de cercetare. „Pen
tru creșterea eficienței muncii 
noastre are o importanță deose

Cuvintarea tovarășului Chivu Stoica
După ce a transmis, în numele 

C.C- al partidului, al Biroului Po
litic, un călduros salut participan- 
ților la conferință, vorbitorul a 
subliniat însemnătatea deosebită 
pe care această conferință o are 
în viața organizației regionale de 
partid. Ea a dezbătut documente 
de importanță istorică pentru 
opera construcției socialiste în 
țara noastră, documente a căror 
discutare și aprobare figurează pe 
ordinea de zi a celui de-al IV-lea 
Congres al partidului nostru.

Ocuptodu-se de industrie și 
agricultură, de investiții și creș
terea venitului național, de în
vățămînt și știință, de satis
facerea în mai mare măsură a ce
rințelor populației, proiectele de 
Directive reprezintă nu numai 
un plan economic, ci un vast pro
gram care cuprinde întreaga acti
vitate a poporului în anii urmă
tori, marcînd o etapă importantă 
în făurirea societății socialiste în 
patria noastră. Conturînd cu pre
cizie științifică tabloul luminos al 
țării de mîine, ele întruchipează 
scopurile întregului popor, mobi
lizează energiile maselor spre în
făptuirea unor obiective realiste.

Reliefînd pe larg marile succese 
obținute de poporul nostru în anii 
șesenalului în făurirea noii socie
tăți, în industrie, agricultură, în 
domeniul social-cultural, vorbitorul 
a spus :

Imaginea României de azi, liberă 
și prosperă, demonstrează justețea 
liniei politice a partidului nostru, 
capacitatea sa de a îndruma și 
mobiliza cu succes energiile crea
toare ale maselor și resursele ma
teriale ale țării în opera de desă- 
vîrșire a construcției socialiste.

Succesele obținute în anii șese
nalului au creat premisele trainice 
pentru a merge cu pas sigur îna
inte spre înfăptuirea a noi obiec
tive importante concretizate în 
planul cincinal de dezvoltare a 
economiei naționale pe perioada 
1966—1970 și în planul de 10 ani 
de dezvoltare a energeticii. Avem 
astăzi o industrie cu o bază teh
nică modernă, dispunem de resurse 
naturale variate pe care le valo
rificăm superior, ne-am format în 
decursul anilor un prețios fond de 
cadre, cu bună pregătire profesio
nală și tehnică, am acumulat 6 
prețioasă experiență în organiza
rea și conducerea producției, or
ganizațiile noastre de partid își 
exercită cu tot mai multă compe
tență rolul lor conducător. Toate 
acestea ne permit să mărșăluim in 
ritm cadențat pe drumul desăvir
șirii construcției socialiste, spre 
țelul final al partidului nostru — 
construirea comunismului.

în continuare vorbitorul s-a re
ferit la principalele prevederi ale 
documentelor adoptate de recenta 
plenară a Comitetului Central al 
partidului nostru. Prevederile a- 
cestor documente sînt stabilite în 
concordantă cu posibilitățile reale 
și cerințele dezvoltării continue a 
țării noastre. Bazîndu-se pe stu
dierea multilaterală a necesități
lor de viitor, proiectele de Direc

bită scurtarea timpului de cerce
tare și proiectare. Dacă o anumită 
problemă se ia în cercetare timp 
de 4—5 ani și apoi, după rezol
vare, se aplică industrial după 
5—6 ani, este clar că o asemenea 
soluție o să fie depășită, n-o să 
mai corespundă progresului tehnic 
actual. Există toate posibilitățile 
ca timpul de cercetare și proiec
tare să fie simțitor redus".

Tov. Elena Buhai, directoarea 
școlii medii nr. 1 Cîmpina, și prof. 
Aspazia Vasiliu, directoarea șco
lii medii nr. 1 Ploiești, s-au referit 
în cuvîntul lor la probleme legate 
de dezvoltarea și perfecționarea 
rețelei de învățămînt în regiune, 
la sarcinile importante ce revin 
cadrelor didactice în munca de 
educare a tinerei generații.

în cadrul conferinței a luat cu
vîntul și pensionarul Ion Bănu- 
lescu, militant din ilegalitate în 
mișcarea revoluționară. El a arătat 
că prevederile înscrise în proiectul 
de Statut oglindesc întărirea ro
lului conducător al partidului în 
toate domeniile vieții sociale, coe
ziunea și unitatea sa. „Am primit 
cu deosebită satisfacție propunerea 
ca partidul nostru să poarte nu

tive determină în mod științific 
obiectivele dezvoltării ascendente 
a întregii economii naționale ca 
un complex unitar, echilibrat. 
Proiectele de Directive reliefează 
cu putere consecvența liniei gene
rale a partidului nostru, capacita
tea sa de a aplica în mod creator 
învățătura marxist-lenlnistă la 
condițiile României.

Subliniind că proporțiile și rit
murile stabilite de proiectul de Di
rective cu privire la viitorul cin
cinal asigură continuarea neabătu
tă a politicii de industrializare so
cialistă — hotărîtoare pentru dez
voltarea armonioasă, echilibrată a 
întregii economii naționale și ridi
carea sistematică a nivelului de 
trai al oamenilor muncii — vorbi
torul s-a ocupat pe larg de preve
derile referitoare la dezvoltarea 
industriei, îndeosebi a ramurilor ei 
producătoare de mijloace de pro
ducție.

Dezvoltarea agriculturii și creș
terea producției vegetale și animale 
vor constitui și în anii viitori o- 
biectul unei atenții deosebite din 
partea partidului și guvernului. 
Vorbitorul a înfățișat programul 
multilateral de măsuri, prevăzut în 
proiectul de Directive, pentru fău
rirea unei agriculturi modeme și 
pentru punerea tot mai largă în va
loare a marilor ei rezerve și posibi
lități.

Eforturile pentru îndeplinirea 
planului cincinal sînt puternic 
puse în evidență de volumul 
investițiilor : 250—260 miliarde lei, 
cu 50 la sută mai mult față de pe
rioada 1^961—1965. Repartizarea in
vestițiilor oglindește politica parti
dului orientată spre dezvoltarea în 
ritm susținut a producției, valorifi
carea superioară a materiilor pri
me, creșterea productivității mun
cii, ridicarea calității produselor și 
crearea de resurse pentru export.

O condiție principală pentru rea
lizarea obiectivelor prevăzute este 
promovarea progresului tehnic în 
toate domeniile de activitate, ex
tinderea mecanizării și automatiză
rii, înzestrarea economiei cu insta
lații la nivelul tehnicii avansate, 
în vederea ridicării productivității 
muncii și reducerii în continuare a 
cheltuielilor de producție. Partidul 
nostru se va orienta mai departe 
cu hotărîre spre dotarea economiei 
cu tehnica cea mai avansată, spre 
însușirea și introducerea în fabri
cație a celor mai reușite tipuri de 
mașini, în pas cu progresul tehnic 
mondial.

Realizarea în bune condiții a an
samblului de măsuri prevăzut de 
partid pentru progresul economic 
și cultural al țării depinde într-o 
însemnată măsură de formarea și 
perfecționarea cadrelor de specia
liști, de ridicarea nivelului de pre
gătire profesională a muncitorilor 
și cadrelor tehnice.

întregul program pe care parti
dul îl prezintă în fața poporului 
are drept scop ridicarea nivelului 
de trai material și cultural al oa
menilor muncii prin creșterea ve
niturilor lor, îmbunătățirea aprovi
zionării cu mărfuri și sporirea vo

mele de „Partidul Comunist Ro
mân". Această denumire, scumpă 
tuturor celor ce au luptat și luptă 
sub steagul partidului, reflectă 
mai bine scopul nostru final : în
făptuirea comunismului".

Participanții la discuții au apre
ciat că lucrările conferinței regio
nale au constituit un bun prilej 
pentru a analiza modul cum au 
muncit organele și organizațiile de 
partid, stilul și metodele de mun
că folosite.

în cuvîntul său, tov. Gheorghe 
Russan, prim-secretar al Comitetu
lui raional Cîmpina al P.M.R., a 
apreciat că, în îmbunătățirea sti
lului și metodelor de muncă ale 
biroului comitetului raional de 
partid și ale organizațiilor de partid 
din acest raion, s-au făcut progrese 
importante. La aceasta au contri
buit aplicarea recomandărilor fă
cute de brigada trimisă de C.C. al 
P.M.R. și ajutorul acordat de co
mitetul regional de partid.

Despre problemele concrete ale 
muncii organelor și organizațiilor 
de partid, ale stilului și metodelor 
lor de muncă, ale activității de pro
pagandă și muncii politice de masă 
au mai vorbit, în eadrul conferin
ței, tovarășii: Ion SIrbu, secretar 

lumului serviciilor, mai buna satis
facere a condițiilor de locuit, dez
voltarea așezămintelor de cultură, 
intensificarea măsurilor de ocrotire 
a sănătății și prevederilor sociale. 
Citind și dezbătînd proiectele de 
Directive, oamenii muncii se con
ving încă o dată de perseverența cu 
care partidul și statul nostru urmă
resc ridicarea pe toate căile, prin- 
tr-un întreg ansamblu de măsuri, a 
nivelului de trai material și spiri
tual al tuturor cetățenilor țării.

Ocupîndu-se de activitatea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
vorbitorul a subliniat că perioada 
care a trecut de la Congresul al 
III-lea constituie o etapă deosebit 
de importantă în întărirea partidu
lui, care se reflectă în creșterea nu
merică și calitativă, în coeziunea 
și unitatea rindurilor sale, în ridi
carea pe o treaptă superioară a în
tregii activități politico-organiza- 
torice și ideologice.

Referindu-se la propunerea ca 
partidul să poarte denumirea 
Partidul Comunist Român, vorbi
torul a arătat că aceasta este de
numirea pe care au dat-o Marx 
și Engels partidului revoluționar 
al clasei muncitoare. Ea are rădă
cini adînci în istoria luptelor^re- 
voluționare ale clasei muncitoare 
din țara noastră. înfățișind dru
mul glorios de luptă al P.C.R., 
rolul acestuia în instaurarea 
orînduirii democrat-populare, vor
bitorul a spus : Partidul Comu
nist a fost purtătorul ideii de uni
tate a clasei muncitoare și a 
mișcării sale revoluționare, a mi
litat neobosit pentru înfăptui
rea acestui Ideal.

Crearea Partidului Muncitoresc 
Român în 1948, prin unirea Parti
dului Comunist cu Partidul Social- 
Democrat pe baza ideologiei și 
principiilor marxist-leniniste, a fost 
un moment istoric însemnat al lup
tei comuniștilor pentru alinierea 
tuturor detașamentelor clasei mun
citoare în direcția creării unității 
politice și organizatorice a mișcării 
muncitorești din țara noastră. 
P.M.R. a acționat de Ia constituirea 
sa ca un partid revoluționar 
de tip nou. El a continuat glo
rioasele tradiții ale Partidului 
Comunist. Denumirea de Partid 
Comunist caracterizează pe deplin 
trăsăturile partidului nostru și ex
primă în întregime conținutul ac
tivității sale ca partid revoluționar 
marxist-leninist.

îndeplinirea mărețului program 
de dezvoltare economică și social- 
culturală a țării impune creșterea 
competenței organizațiilor de par
tid în analiza și rezolvarea pro
blemelor de mare complexitate pe 
care le ridică viața, intensificarea 
muncii pentru educarea comunistă 
a membrilor și candidaților de 
partid, pentru dezvoltarea con
științei socialiste a maselor, o exi
gență și combativitate sporită față 
de lipsurile existente.

Apreciind că dezbaterile confe
rinței s-au desfășurat la un nivel 
ridicat, că atît darea de seamă cît 
și cuvîntările rostite de delegați 
au arătat cu pregnanță forța și 
tăria organizației regionale, matu

al Comitetului regional de partid- 
Ploiești, Gheorghe Radu, prim-se
cretar al Comitetului raional de 
partid Ploiești, Gheorghe Alecu, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Ploiești, și alții, 

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Române.

★
Au fost aleși apoi membrii nou

lui comitet regional, ai comisiei 
de revizie, precum și delegații la 
cel de-al IV-lea Congres al parti
dului. în prima sa ședință ple
nară, comitetul regional a reales 
în funcția de prim-secretar pe to
varășul Dumitru Balalia, membru 
al C.C. al P.M.R.

Delegații la conferință au adop
tat textul unei telegrame adresate 
C.C al P.M.R., în care exprimă 
hotărîrea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din regiunea 
Ploiești de a lupta pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce vor fi trasate 
de Congresul al IV-lea al P.M.R.

Constantin MITEA 
Constantin CĂPRARII

ritatea ei politică, tovarășul Chivu 
Stoica a spus : E un prilej de satis
facție să constatăm că organizația 
regională de partid Ploiești repre
zintă unul din detașamentele pu
ternice ale partidului nostru. Or
ganele și organizațiile de partid 
din regiune au acumulat o bogată 
experiență în conducerea activită
ții economice, culturale și sociale, 
analizează cu competență diferite 
aspecte ale muncii în aceste sec
toare și stabilesc măsuri cores
punzătoare.

îndeplinirea sarcinilor de viitor 
impune eforturi susținute pentru 
îmbunătățirea în continuare a sti
lului și metodelor de muncă ale 
organelor și organizațiilor de 
partid din regiune, împletirea mai 
judicioasă a rezolvării sarcinilor 
curente cu cele de perspectivă, 
organizarea mai bună a controlu
lui asupra îndeplinirii hotărîrilor 
de partid și de stat.

în continuare, vorbitorul a spus: 
Partidul nostru militează neobosit 
pentru coeziunea mișcării comu
niste și muncitorești internaționa
le, pentru întărirea unității țări
lor socialiste. Baza de neclintit a 
politicii externe a statului nostru o 
constituie prietenia și alianța fră
țească cu toate statele socia
liste. Țara noastră militează con
secvent pentru dezvoltarea relații
lor internaționale pe baza princi
piilor respectării cu strictețe a 
suveranității și independenței na
ționale, ale deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, colaborării reciproc 
avantajoase. România socialistă 
promovează în relațiile sale ex
terne principiile coexistenței paș
nice între state cu orînduiri
sociale diferite, sprijină lupta 
de eliberare a popoarelor. Pro
voacă îngrijorare și indignare 
în rîndurile poporului 
intensificarea acțiunilor 
ve ale imperialismului 
can împotriva poporului 
mez și a altor popoare care luptă 
pentru libertatea și independența 
țării lor. Să se respecte dreptul 
sfînt al popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta lor I

în încheiere, tovarășul Chivu 
Stoica a 
mărețelor obiective prevăzute in 
proiectele 
noastră se 
trepte ale civilizației 
greșului. Dezvoltarea în ritm impe
tuos a forțelor de producție, indus
trializarea socialistă continuă a tă
rii, înflorirea științei, culturii, ar
tei, creșterea venitului național, ri
dicarea nivelului de trai sînt 
elementele fundamentale care asi
gură independența și suveranitatea 
națională ale poporului nostru, de
plin stăpîn pe soarta sa. Avîntul 
neîntrerupt al economiei și culturii, 
mersul nostru hotărît înainte spre 
atingerea țelurilor ce ni le-am pro
pus întăresc și mai mult baza ma
terială și politico-socială a Româ
niei socialiste. Realizările ce le vom 
obține vor însemna o contribuție 
concretă a poporului nostru la 
continua întărire a sistemului mon
dial socialist, la afirmarea superio
rității socialismului în lume.
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ameri- 
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spus : Prin realizarea
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Teatrul de stat de operetă : 
Prințesa circului (la Teatrul de 
vară din Parcul Herăstrău — 
orele 20). Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (sala Comedia) : Vlalcu 
Vodă (premieră — orele 20). Tea
trul de Comedie : Fizicienii (orele 
16). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Opera de trei 
parale (orele 20), (sala Studio, str. 
Al. Sahla nr. 76 A) : Fii cuminte, 
Cristofor ! (orele 20). Teatrul „C. 
I. Nottara" (sala Magheru) : Co- 
lombe (orele 19,30), (sala Studio) : 
3.3.3. (orele 20). Teatrul Mic (Str. 
C. Miile nr. 16) : Nu sînt turnel 
Eiffel (spectacol prezentat de Tea
trul de stat P. Neamț — orele 20). 
Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista dra
gostei (orele 20), (grădina Boema): 
Veselie la 174 (orele 20). Ansam
blul artistic al C.C.S. (Str. 
Lipscani nr. 59) : Așa se Joacă pe 
la noi (orele 20). Circul de stat : 
Allo, ici Paris ! (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru 

ecran panoramic : Patria (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30). Fiul căpitanu
lui Blood — cinemascop : Repu
blica (6,30; 10,30; 12,45; 15; 17; 19,15;
21.30) , Festival (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21; la grădină — Pasajul Eforie — 
orele 20,30), Stadionul Dlnamo 
(Sos. Ștefan cel Mare — orele
20.30) . Femeia necunoscută : Lu
ceafărul (8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21), grădina „Doina" (Str. Doam
nei nr. 9 — orele 20,15), Grivița 
(10; 12,30; 15,30; 18; 20,30). Omul cu 
ricșa — cinemascop ; Carpați (10; 
12,16; 16). Winnetou — cinema
scop; Sala Palatului R.P. Române 
(seria de bilete 1459 — orele 19,30), 
București (9,30; 11,45; 14; 16,45; 19; 
21,16), Arenele Libertății (Parcul 
Libertății — orele 20,15), Grădina 
cinematograf „Expoziția realiză
rilor economiei naționale a 
R.P.R." (Piața Scînteii — orele
20,15),  Feroviar (completare Smulse 
din împărăția sării — 9,45; 12;
14 15; 16,30; 19; 21,30), Tomis (9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21 — la gră
dină orele 20,30), Melodia (9,45; 
12; 14,30; 16.45; 19; 21,15). Oliver
Twist : Capitol (8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18.45; 21,15 — la grădină orele
20,15),  Excelsior (10; 12,30; 15,30; 
18; 20,45), Aurora (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45) Floreasca (10,30; 
15,30; 18; 20,30). Hocheiștii — cine
mascop : Victoria (10; 12; 14; 16; 
18,16; 20,30). Joe llmonadă — cine
mascop : Central (9,30; 11,45; 14; 
16,16: 18,30; 20,45). Arena circului : 
Lumina (completare Șapte secole 
mai tîrzlu — 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20 30). Doi băieți ca plinea caldă : 
Union (completare Drumurile ce
lui de-al cincilea continent — 16; 
16,15; 20,30). Program pentru co
pii : Doina (orele 10 dimineața). 
Bine ați venit ! ; Baletul negru 
din Senegal : Doina (11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Animalele — Smul
se din împărăția sării : Timpuri 
Noi (9; 11; 13; 15; 17.; 19; 21).
Neamul Șoimăreștllor — cinema
scop (ambele serii) : completare 
Șopirle : Giulești (16; 19), Modern 
(10; 13; 16,15; 19,45). Hanka : Cul
tural (15,30; 18; 20,30). Spre culrnt i 
înfrățirea între popoare (10,30; 16; 
18; 20), Moșilor (15; 17; 19; la gră
dină orele 20.30). Cerasella : Da
cia (9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). 
Raby Maty as : Buzești (15; 17,15; 
19,30; la grădină — orele 20,30). 
Ne asumăm răspunderea : Crîn- 
gași (16; 18,15; 20,30). Asta-I tot ce 
s-a întîmplat : Bucegi (10; 12,30; 
15,30; 18; 20,45; la grădină — orele
20,15),  Flacăra (14,15; 16,30; 18,45; 
21). Spărgătorul — cinemascop 
(completare Plonierla nr. 3/1965) : 
Unirea 16; 18.15; la grădină —
orele 20,30). Pe urmele lui Ahmed 
(completare Scoarțe populare) : 
Vltan (16; 18,15; 20,30; la grădină 
rulează Bufonul regelui — orele
20.30) . Nuntă cu peripeții : Miorița 
(completare Jdris Ivens — 10: 
12,30: 15,30; 18; 20,30), Flamura 
(completare Pietre care înfloresc
— 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). Regina
cîntecelor : Munca (10,30; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Elena din Trola — 
cinemascop : Grădina „Progresul" 
(Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20,30). 
Alerg după o stea : Popular (16; 
13,15; 20,30). Fernand cow-boy
(completare Comori de artă roma
nească) : Arta (10; 15,30; 17,45; 20- 
la grădină — orele 20,30), Pro
gresul (14 15; 16,30; 18,45; 21).
Ucigașii de femei : Cosmos (16; 18;
20) . Merii sălbatici (completare 
Celule amețite) : Viitorul (16; 
18,15; 20,30). Scaramouche — cine
mascop : Colentina (15; 17; 19; 21; 
la grădină rulează Fata în doliu
— orele 20,30), Ferentari (comple
tare Plonierla nr. 3/1965 — 10 30: 
16; 18,15; 20,30). Veselie la Acapulco 
(completare Artiști amatorii : 
Volga (9,45; 12; 14.15; 16,30; 18,45:
21) . Divorț Italian : Rahova (16; 
18,15; la grădină — orele 20,30). 
Logodnicele văduve (completare 
Gura lumii) . Lira (15,30; 18; la 
grădină — orele 20,30), Cronica 
unei crime — cinemascop (cory 
pletare Pietre care înfloresc)^ 
Drumul Sării (16; 18,15; 20,30). Casa 
Ricordi (completare Plonierla nr. 
3/1965) : Cotrocenl (15; 17,45; 20,30) 
Ianoșik — cinemascop (ambele 
serii) ; Pacea (10; 16,15; 19,30). 
Războiul vesel : Grădina ’„Pro- 
gresul-Parc” (Piața Libertății —' 
orele 20,30),

Cum va li vremea

Ieri în țară : vremea s-a men
ținut Instabilă în Banat, Ardeal 
și Moldova, unde cerul a fost mai 
mult noros și au căzut ploi 
mal ales sub formă de averse în
soțite local de descărcări electri
ce. în celelalte regiuni vremea a 
fost relativ frumoasă, cu cer va
riabil șt izolat s-au semnalat a- 
verse de ploaie. Vîntul a suflat 
potrivit, predominînd din sectorul 
vestic. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse 
între 13 grade la Zalău șl 25 de 
grade la București, Tr. Măgurele, 
Budeștl șl Giurgiu. In București: 
Vremea a fost schimbătoare, cu 
cer temporar noros. Au căzut 
ploi sub formă de averse. Vîntul 
a suflat potrivit din sectorul ves
tic. Temperatura maximă a atins 
26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
16, 17 și 18 iunie. In țară : Vreme 
schimbătoare. Cerul va fi mai 
mult noros, în nordul și estul ță
rii șl variabil în celelalte regiuni. 
Averse locale mai frecvente în 
Ardeal șl Moldova, vînt slab 
pînă la potrivit din sectorul 
nordic. Temperatura în gene
ral staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între 10 și 20 de grade, 
iar maximele între 19 și 29 de 
grade. In București : Vreme în 
general frumoasă, cu cer variabil. 
Vîntul va sufla slab pînă la po
trivit. Temperatura ușor variabilă.
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PROIECTELE DEJIRECTIVE ALE 
CONGRESULUI AL IV-lea AL P.M.R.

Programul valorificării 
rezervelor de cărbune energetic 
necesită creștereaJ 
productivității muncii

UN INDICE
AL CIVILIZAȚIEI 
Șl BUNĂSTĂRII
IN CONTINUĂ

IN DEZBATERE Consider util ca în pro
iectul de Directive ale Con
gresului al IV-lea al parti
dului să se sublinieze ne
cesitatea de a se acorda o 
grijă sporită mecanizării 
complexe a lucrărilor în 
exploatările carbonifere, 
accentul principal punîn- 
du-se pe operațiile rămase 
în urmă.

ENERGETICA

Perspective, cerințe, cimp larg 
de creație în industria „aurului alb“

Propun să se examineze posibili
tățile de realizare de către indus
tria noastră constructoare de mașini 
a unor utilaje moderne, de mare ca
pacitate, care să asigure grăbirea 
ritmului lucrărilor pe șantierele hi
droenergetice, darea în funcțiune a 
noilor obiective într-un timp cît mai 
scurt și cu investiții minime.

în proiectul de Directive ale Con
gresului al IV-lea al P.M.R. cu pri
vire la valoriiicarea surselor ener
getice șl electriiicarea țârii in pe
rioada 1966—1975 își gâsește reflec- 
tare consecvența politicii partidu
lui nostru de valorificare complexă 
și gospodărire rațională a resurse
lor energetice primare. Bazîndu-se 
pe o analiză adîncă și multilate
rală a balanței energetice a țării 
și ținînd seama de posibilitățile de 
a acoperi în perspectivă nevoile 
întregii economii, proiectul de Di
rective prevede ca un obiectiv 
principal extinderea valorificării 
resurselor hidroenergetice.

Valorificarea resurselor hidro
energetice ale țării se încadrează 
ca un capitol important în politica 
de electrificare a țării. Folosirea 
largă a energiei milioanelor de cai 
putere ai apelor noastre duce la 
creșterea potențialului electroener- 
getic al țării și determină nume
roase efecte pozitive asupra multor 
ramuri ale economiei naționale. A- 
menajările hidroenergetice asigu
ră, o dată cu construcția de centra
le electrice, utilizarea apelor pen
tru irigații în agricultură, alimentări 
cu apă industrială și apă potabilă, 
piscicultură și alte folosințe.

Socialismul pune în valoare 
„aurul alb' al apelor noastre. 
Pînă în 1975 se va asigura folo
sirea a circa 28 la sută din resur
sele tehnic amenajabile totale ale 
țării, care însumează aproximativ 
36 miliarde kWh. Avantajele dez
voltării amenajărilor hidroenergeti
ce sînt evidente : la nivelul anului 
1975 se va putea economisi o can
titate de circa 4 milioane tone de 
combustibil convențional sau de 
circa 15 milioane tone lignit.

Pentru a se atinge nivelul pro
ducției de energie hidroelectrică 
prevăzut pentru 1975 se va conti- 

,nua amenajarea celor trei tipuri 
caracteristice de centrale hidro
electrice din țara noastră : amena
jări fluviale pe Dunăre, centrale 
de derivație de mare cădere și 
centrale de joasă cădere în cas
cadă. pe cursurile inferioare ale 
rîurilor. Construirea noilor obiecti
ve hidroenergetice va contribiil 
in mod substanțial la dezvoltarea 
economică a regiunilor țării, la o 
mai rațională repartizare a forțe
lor de producție pe teritoriul pa
triei.

După cum se arată în proiectul 
de Directive, în următorii 10 ani se 
va extinde valorificarea resurselor 
hidroenergetice ale Dunării, în co
laborare cu țările riverane vecine.

De asemenea, se vor con
strui pe rîurile interioare o se
rie de centrale hidroelectrice cu o 
putere instalată totală de aproape 
1,5 milioane kW, în afară de hi
drocentrala de pe Argeș, care va 
intra în funcțiune anul viitor. Cele 
mai importante amenajări vor fi 

’ rîurile Lotru, Sebeș, Someș, Și
ret, Olt, Crlș. La stabilirea uzinelor 
hidroelectrice care urmează să in
tre in funcțiune in viitorii 10 ani 
s-a ținut seama de construirea in 
primul tind a celor mal economice 
amenajări, de acoperirea raționa
lă a consumului de energie elec
trică, de asigurarea continuității 
executării lor, care să permită creș
terea cor''nuă șt normală a volu
melor de lucrări și utilizarea efi

cientă a cadrelor tehnice speciali
zate In anumite genuri de lucrări 
șl a utilajelor de construcție spe
cifice amenajărilor hidroenergetice.

Se va utiliza pe scară largă 
principiul modern al concentrării 
debitelor și căderilor. Prin nume
roase captări secundare se vor 
concentra debitele unor afluenți 
și cursuri de apă învecinate în 
mari lacuri de acumulare, ceea 
ce va permite valorificarea u- 
nor resurse hidroenergetice care 
în alte condiții nu ar fi a- 
vantajos de amenajat. Majori
tatea acestor centrale sînt pre
văzute cu sala mașinilor în sub
teran, continuată cu galerii de 
fugă, datorită cărora se pot 
realiza căderi mari. Prin toate a- 
ceste soluții se obține o concen
trare a potențialului hidroenerge
tic al cursurilor de apă din țara 
noastră în uzine de mare putere și 
cu indici tehnico-economici mult 
mai avantajoșt. Se creează totoda
tă condiții favorabile pentru ame
najarea în condiții economice a 
cursurilor inferioare ale acestor 
rîuri prin cascade de centrale hi
droelectrice de joasă cădere.

Creșterea ritmului de utilizare a 
resurselor hidroenergetice ale țării 
necesită executarea unor volume 
importante de lucrări. De exem-

Valorificarea complexă șt su
perioară a resurselor naturale ale 
țării, între care și cele de combusti
bil și de energie electrică, consti
tuie una dintre preocupările princi
pale ale partidului. în continuarea 
măsurilor luate in ultimii ani, pro
iectul de Directive prevede sarcini 
sporite in domeniul construcției 
centralelor electrice, care vor func
ționa folosind lignit inferior, inuti
lizabil In alte sectoare. în acest fel 
o cantitate din ce în ce mai mare 
de combustibili superiori (gaze, pe
trol), poate fi pusă la dispoziția in
dustriei chimice pentru a o valori
fica mal complex și la un nivel ca
litativ superior.

Prevederile Directivelor sînt în- 
trutotul realizabile pentru că por
nesc de la posibilități reale, calcu
late cu precizie, se bizule pe expe
riența acumulată In anii construc
ției socialiste. în bazinele carboni
fere Motru și Rovinari, In Valea 
Jiului există resurse de cărbune in
ferior apreciabile. Pentru valorifica
rea lor, In următorul deceniu ur
mează să fie construite, In afară de 
termocentrala Craiova, care va fi 
amplificată pină in anul 1969 Ia o 

piu, excavațiile în subteran pentru 
realizarea galeriilor și tunelelor vor 
crește treptat de la 240 000 metri 
cubi pe an, cît se realizează în 
prezent, la circa 400 000—500 000 
metri cubi pe an în perioada 1971 
—1975. Volumul anual de terasa- 
mente se va ridica treptat de la 
aproximativ 3,2 milioane mc pe 
an, cît se execută astăzi, la circa 
10—12 milioane mc pe an in eta
pa 1971—1975. Tocmai de aceea 
propun să se examineze posibili
tățile de realizare de către indus
tria noastră constructoare de ma
șini a unor utilaje de construcții 
moderne, de mare capacitate, care 
să asigure grăbirea ritmului lu
crărilor pe șantierele hidroenerge
tice, darea in funcțiune a noilor o- 
biective intr-un timp cit mai scurt 
și cu investiții minime.

Dată fiind complexitatea mun
cii de concepție și importanța da
telor de teren în elaborarea de 
proiecte la un înalt nivel tehnic și 
economic, se desprinde necesita
tea de a se dezvolta mai mult de- 
cit pînă acum activitatea de studii 
de teren, cercetări de laborator și 
proiectare. Numai pe baza cunoaș
terii detaliate a caracteristicilor 
naturale ale zonei care urmează a 
fi amenajată se pot adopta în pro
iecte soluțiile tehnice cele mai in
dicate și eficiente pentru execuția 
diferitelor construcții hidrotehnice.

O deosebită Importanță are și a- 
sigurarea decalajului intre proiec
tare și execuție. în cazul amenajă
rilor hidroenergetice decalajul este 
cu atît mai necesar, cu cît este 
vorba de lucrări de mare anvergu
ră, a căror execuție trebuie orga
nizată din timp și judicios spre a 
se crea condiții pentru desfășura
rea ritmică a muncii pe șantiere. 
De un asemenea decalaj este ab
solut nevoie și pentru lansarea din 
vreme a comenzilor către între
prinderile furnizoare de hidroagre- 
gate. Decalajul asigură totodată 
continuitatea muncii de pe un șan- 

CE IMPUNE DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI 
DE ENERGIE TERMOELECTRICĂ

Socotesc oportună înființarea, 
eventual specializarea, unei între
prinderi destinate exclusiv fabrică
rii pieselor de schimb necesare cen
tralelor electrice.

putere de 1 milion kW, încă două 
termocentrale pe bază de cărbuni.

Linia directoare de dezvoltare a 
energeticii în tara noastră, stabilită 
de partid, a fost și continuă să fie 
și In viitor concentrarea producției 
de energie In unități mari, cu o 
înaltă eficacitate economică. Dacă 
In 1948, în țară existau numai cinci 
termocentrale și o singură hidrocen
trală, cu puteri instalate între 10-90 
MW, In prezent funcționează un 
număr însemnat de centrale, fiecare 
avînd o putere Instalată de peste 
100 MW. Altele, și mal mari, sînt în 
curs de construcție. Numai centrala 
electrică de termoficare Craiova, 
unul dintre principalele obiective 
energetise, va avea o putere Insta
lată cu 35 la sută mai mare declt 
a tuturor «entratelor electrice exis
tente în anul 1950. Functionarea ei 
se bazează pe folosirea, în condiții 
tehnice și economice superioare, a 
rezervelor de lignit Inferior din ba
zinele carbonifere ale Olteniei și va 
asigura energia necesară unor im
portante obiective Industriale cum 
sînt: Combinatul chimia Craiova, 
Uzina de aluminiu de la Slatina șl 
altele, precum și pentru termofica- 

tier pe altul șl permite valorifica
rea experienței acumulate de 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
specializați în lucrări hidroener
getice.

în realizarea noilor obiective hi
droenergetice un rol deosebit de 
important revine și industriei noas
tre constructoare de mașini. Este 
imperios necesar să se întărească 
colaborarea între proiectanții și 
constructorii de amenajări hidro
energetice și Uzinele de construc
ții de mașini Reșița pentru ca a- 
gregatele hidroenergetice ce se 
vor fabrica aici să aibă perfor
manțe tehnice ridicate, la nivelul 
realizărilor obțirirute pe plan mon
dial în acest domeniu. Deosebit de 
important este ca termenele de li
vrare a hidroagregatelor să fie 
corelate judicios cu termenele de 
dare la montaj, spre a se asigura 
perioada absolut necesară pentru 
desfășurarea probelor tehnologice.

Fondurile mari pe care statul 
nostru le va investi în următorii 
ani pentru construirea noilor ame
najări hidroenergetice vor trebui 
să-și arate în cît mai scurt timp 
roadele. Eficiența investițiilor în a- 
cest domeniu va trebui asigurată 
nu numai prin adoptarea în proiec
te a soluțiilor tehnice celor mai po
trivite și prin reducerea termene
lor de execuție a lucrărilor. Cu 
deosebită acuitate se ridică pro
blema atingerii in termenul cel mal 
scurt la obiectivele hidroenergeti
ce a parametrilor tehnici șl eco
nomici prevâzuți in proiecte.

Experiența bogată acumulată 
pînă acum în proiectarea și con
strucția centralelor hidroenergetice 
constituie o chezășie sigură că 
sarcinile importante trasate de 
partid pentru următorii 10 ani vor 
fi îndeplinite cu succes.

Ing. Octavian GROZA 
director al Institutului 
de studii și proiectări 
hidroenergetice

rea orașului. Centrala va produce 
anual peste 7 miliarde kWh ener
gie electrică, iar energie termică — 
aproape 2 milioane Gigacalorii. Pen
tru obținerea acestei producții cen
trala noastră va consuma zilnic pes
te 40 000 tone lignit, ceea ce în
seamnă că In numai 65 de zile con
sumul ei reprezintă întreaga canti
tate de lignit extrasă in România 
anului 1938.

Pentru Înfăptuirea sarcinilor pre
văzute In proiectul de Directive cu 
privire la valorificarea surselor e- 
nergetice și electrificarea tării, do
resc să fac citeva propuneri. Des
pre ce este vorba î în prezent, ca 
și in viitorii ani, ritmul construc
țiilor energetice este mult mai ra
pid declt cel In care sînt pregătite 
cadrele calificate pentru deservirea 
agregatelor șl instalațiilor de înalt 
nivel tehnio din centralele electrice. 
Propun ministerului nostru tutelar 
și Ministerului învățămlntului să la 
măsuri pentru rezolvarea acestei 
probleme. După părerea mea, este 
necesar să se ia încă din acest an 
măsuri pentru creșterea numărului 
de elevi in școlile profesionale, teh
nice șl de maiștri cu profil energe
tic, precum șl a numărului de stu- 
denți ce se pregătesc să devină ingi
neri fn această ramură. în ce priveș
te cursurile școlilor și facultăților, a- 
cestea ar trebui să fie mal «trlns 
legate de necesitățile de viitor ale 
producției de energie electrică și 
termică.

După cum se știe, întreținerea 
tnstalațiilor electro-energetice șl

Un important loc în 
resursele energetice 11 
ocupă cărbunele. Ci
tind proiectul de Di
rective ne dăm seama 
ce importantă se a- 
cordă dezvoltării ex
tracției de cărbune in 
cadrul politicii gene
rale a partidului de 
valorificare complexă 
și rațională a resurse
lor naturale. Pentru a 
asigura participarea 
Industriei carbonifere 
la acoperirea necesa
rului de energie se 
prevede un program 
larg de punere în va
loare a rezervelor de 
cărbune energetic și 
cocsificabil din Valea 
Jiului și a celor de 
lignit, din Oltenia.

Sarcinile privind 
creșterea producției 
de cărbune prevăzute 
in proiectul’ de Direc
tive sînt pe deplin 
realiste, realizabile, 
în bazinul Văii Jiu
lui se fac mari lu
crări de investiții. 
Din noua mină Dîlja 
au început să fie a- 
duse la ziuă primele 
tone de cărbune, iar 
in viitorii ani din aba
tajele ei se vor extra
ge 1 milion tone de 
cărbune anual. La 
Paroșeni, în imediata 
vecinătate a marii ter
mocentrale, se lucrea
ză intens la deschide
rea unei mine noi, de 
mare capacitate. Un 
mare volum de lucrări 
de deschidere, dezvol
tare și modernizare 
se execută la Vulcan, 
Lonea și Petrila. Fon
durile mari pe care 
le investește .statul 
în dezvoltarea mi
nelor trebuie să-și 
dovedească cît mai 
mult eficacitatea, nu 
numai prin reducerea 
termenelor de cons
trucție, ci îndeosebi 
după intrarea în ex
ploatare a noilor mi
ne. Un indicator de 
bază al eficacității in
vestițiilor miniere il 
constituie creșterea 
productivității muncii. 
Tocmai asupra acestui 
Indicator doresc să 
mă refer mai pe larg 
în cele ce urmează.

Din practica noas

tră ne-am convins ce 
rol deosebit are ex
tinderea mecanizării 
muncii in subteran. în 
abatajele noastre a 
crescut de la an la 
an gradul de mecani
zare și, corespunzător, 
productivitatea mun
cii. Totuși, nivelul 
productivității ar pu
tea fi mult mai mare 
dacă s-ar asigura o 
mecanizare armonioa
să a tuturor operații
lor din subteran și de 
la suprafață.

La noi, în mină, o 
serie de operații im
portante — cu deose
bire transportul pe 
galerii și în abataje 
și încărcarea sterilu
lui provenit de la lu
crările de pregătiri — 
au atins un grad 
înalt de mecanizare, 
în schimb, operațiile 
de tăiere și încărcare 
a cărbunelui au ră
mas în urmă. Or, a- 
ceasta trage în jos 
productivitatea mun
cii. Tocmai de aceea 
propun ca în proiec
tul de Directive ale 
Congresului al IV-lea 
al partidului să se 
sublinieze necesitatea 
de a se acorda o gri
jă sporită mecanizării 
complexe a lucrărilor 
în exploatările carbo
nifere, accentul prin
cipal punîndu-se pe 
operațiile rămase in 
urmă. Prin aceasta 
vor fi puse in valoa
re mari rezerve de 
creștere a productivi
tății, va crește în mod 
considerabil eficaci
tatea investițiilor a- 
locate de stat.

Calculele făcute de 
noi arată că prin ri
dicarea gradului de 
mecanizare a opera
țiilor de tăiere și în
cărcare la nivelul 
atins de mecanizarea 
transportului, produc
tivitatea muncii în 
subteran ar putea 
crește la aproximativ 
6 tone de cărbune pe 
zi și post, fată de 
4 tone cît se realizea
ză în prezent.

în abatajele fronta
le, mecanizarea com
plexă s-ar putea re
zolva prin introduce

executarea lucrărilor de reparații 
necesită un mare volum de piese de 
schimb de un nivel calitativ foarte 
ridicat. Industria noastră construc
toare de mașini are posibilitatea de 
a produce asemenea piese. De a- 
ceea, socotesc oportună înființarea, 
eventual specializarea, unei între
prinderi destinate exclusiv fabrică
rii pieselor de schimb necesare cen
tralelor electrice. S-ar înlătura ast
fel pierderile de timp determinate 
de greutățile procurării pieselor 
respective sau găsirii unei uzine 
care să le execute în timp și în con
diții calitative acceptabile.

Pe măsura construirii lor, o sar
cină importantă care ne revine este 
asigurarea protecției muncii în cen
tralele electrice moderne, cu para
metri tnalti de funcționare. Ar tre
bui ca industria noastră construc
toare de mașini și industria chi
mică să prevadă realizarea unor 
aparate pentru detectarea gaze
lor toxice și explozibile, pentru 
determinarea toxicității șl concen
trației de impurități Ia locul de 
muncă, scări telescopice, ștăngi și 
indicatoare de tensiune, costume șl 
măști de lucru la temperaturi ridi
cate, dispozitive pentru iluminarea 
locurilor de muncă de Ie Înălțime.

La viitoarele «entrale termoeleo- 
trice, care vor funcționa cu eărbune 
inferior, consumul zilnlo va atinge 
cifre enorme. Aceasta presupune o 
aprovizionare perfeetă, neîntreruptă. 
Dar nu întotdeauna aprovizionarea 

rea unor stîlpi meta
lici ușori cu deschi
dere mare și a grinzi
lor în consolă. S-ar 
crea prin aceasta con
diții de a se pune în 
funcțiune transpor
toarele blindate a că
ror apropiere de fron
tul de lucru să se 
facă nu prin montare- 
demontare, ci prin 
împingere mecanică. 
Pentru abatajele ca
meră soluționarea 
este mai complicată. 
O contribuție prețioa
să în această privință 
o pot aduce specia
liștii din institutele 
de cercetări și pro
iectări din Industria 
minieră, oamenii de 
știință. înainte de 
toate, merită să fie 
examinată posibilita
tea de a se concepe, 
construi și experi
menta mașini și utila
je adaptabile siste
mului de exploatare 
în abatajele cameră. 
Totodată, ar fl potri
vit să se ia în studiu 
problema găsirii u- 
nor metode mai efici
ente de exploatare a 
straturilor groase, 
care să permită in
tensificarea mecani
zării în abataje.

O altă problemă, 
strîns legată de creș
terea productivității, 
este extinderea me
canizării lucrărilor la 
suprafață. în prezent 
încărcarea, descărca
rea și manipularea 
lemnului de mină, a 
balastului, rambleului 
și altor materiale nu 
sînt mecanizate la ni
velul cerut. Din a- 
ceastă cauză, se men
ține un raport neco
respunzător între nu
mărul muncitorilor 
direct productivi și 
cei ocupați cu lucră
rile auxiliare, fapt 
care diminuează pro
ductivitatea muncii în 
ansamblu. Iată de ce 
consider necesar ca 
ministerul nostru să 
examineze posibilita
tea creșterii gradului 
de mecanizare la o- 
perațiile de la supra
față, ceea ce va avea 
efect pozitiv asupra 
nivelului productivi
tății muncii.

Colectivul minei 
noastre și ceilalți mi
neri din Valea Jiului 
au primit cu entu
ziasm obiectivele mo
bilizatoare înscrise în 
proiectele de Directi
ve. Avem convingerea 
că sarcinile stabilite 
vor fi realizate cu 
succes.

Iosif LEDRER
șeful exploatării 
miniere Âninoasa

termocentralelor decurge normal. 
De ce? Pentru eă in timpul iernilor 
aspre, cărbunele se blochează in va
goane, stinjenind astfel buna apro
vizionare și funcționarea agregate
lor. Din acest considerent este ne
cesar să fie rezolvată într-un timp 
cît mai scurt problema construcției 
unor vagoane încălzite pe timp de 
iarnă cu care să se transporte lig
nitul. Totodată, ar trebui să se stu
dieze temeinic posibilitățile de uti
lizare industrială a cantităților de 
zgură și cenușă rezultate din arde
rea cărbunelui la centralele elec
trice.

Eforturile colectivelor întreprin
derilor de construcțil-montaj și ex
ploatare de pe șantierul Centralei 
eleatrlce de termoficare Craiova 
sînt Îndreptate tn prezent spre ter
minarea șl punerea In funcțiune a 
lucrărilor din etapa I (350 MW). în 
cinstea celui de-ai IV-lea Congres 
al partidului, solectivul de eonstruc- 
tori și montori și-a luat angajamen
tul de a da în exploatare continuă 
cel de-al doilea grup de 50 MW și 
pune in funcțiune incă un auto- 
transformator de 200 MVA pentru 
alimentarea Uzinei de aluminiu din 
Slatina. Realizarea acestor angaja
mente cere din partea noastră lua
rea unor măsuri corespunzătoare, e- 
forturl tot mal susținute.

Ing. Filip ROUADEDEAl 
director tehnic al Centralei 
electrice de termoficare Craiova

CREȘTERE
Sînt de părere 

că este necesar să 
se studieze posi
bilitatea creșterii 
producției d e 
transformatoare și 
contoare în vede
rea gospodăririi 
mai raționale a 
consumului indi
vidual de energie 
electrică.

După cum se știe, Timișoa
ra a fost primul oraș din Eu
ropa unde în anul 1884 s-a 
introdus curentul electric pen
tru iluminatul public. De a- 
tunci și pînă în 1944 energia 
electrică a pătruns destul de 
greu în casele oamenilor. Re
giunea Banat nu avea decît 63 
de sate electrificate și 15 orașe. 
Prin realizarea planului de e- 
lectrificare de 10 ani și a sar
cinilor trasate de cel de-al 
III-lea Congres al partidului, 
în țara noastră s-a creat o 
puternică bază energetică. A- 
ceasta a permis construirea 
unei largi rețele de înaltă șl 
medie tensiune. Numai în ulti
mii șase ani în satele regiunii 
noastre au fost date în exploa
tare linii de tensiune medie în 
lungime de 2 450 kilometri, 
1 900 km rețele de joasă ten
siune și numeroase posturi de 
transformare.

Creșterea bazei energetice 
are o deosebită importanță 
pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai al populației 
din orașele și satele țării. Ba
natul este prima dintre re
giunile țării care a terminat 
în linii generale electrifi
carea. în mai puțin de 20 
de ani au fost electrificate 
de nouă ori mai multe sate 
decît în 60 de ani care au ur
mat după aprinderea primului 
bec în orașul Timișoara. în 
prezent, 120 000 de locuințe 
ale țăranilor cooperatori be
neficiază de avantajele ener
giei electrice.

în legătură cu sarcinile 
care decurg din proiectul de 
Directive cu privire la valo
rificarea surselor energetice 
și electrificarea țării în pe
rioada 1966—1975, aș vrea să 
fac cîteva propuneri. Din 
lipsa contoarelor, o mare 
parte dintre abonați plătesc 
consumul de energie electrică 
după sistemul paușal. Aceas
ta împinge în dese cazuri la 
un consum nerațional, la ri
sipă și chiar la defectarea 
transformatoarelor prin su
prasolicitarea lor. Toate a- 
cestea s-ar putea înlătura 
prin stabilirea unor sarcini 
sporite pentru producția de 
contoare. Totodată, ar trebui 
luate măsuri și pentru crește
rea producției de transforma
toare, care să satisfacă mai 
bine cerințele puse de elec
trificarea localităților rurale 
și a noilor cartiere de lo
cuințe.

în orașele și centrele mun
citorești ale regiunii au fost 
date în folosință în ultimii 
zece ani aproape 10 000 de a- 
partamente alimentate cu e- 
nergie electrică. în localită
țile mari și în unitățile socia
liste din agricultură consu
mul a crescut în ultimii 3—4 
ani de peste patru ori. Tot 
mai multe familii folosesc fri
gidere, televizoare, mașini de 
spălat rufe, aparate de radio ; 
numai în ultimii cinci ani 
populația regiunii și-a cum
părat 114 000 aparate de ra
dio, 30 000 de televizoare, 
24 000 frigidere și alte apa
rate electrocasnice. Toate a- 
cestea necesită un consum 
sporit de energie electrică. 
După părerea mea, actualele 
normative de consum indivi
dual nu mai corespund și de 
aceea propun să fie revizuite 
și stabilite pe baze mai reale.

Ritmul puternic de electri
ficare a țării este rezultatul 
măsurilor bine gîndite luate 
an de an de partid, al efortu
rilor depuse de oamenii mun
cii. O prevedere foarte impor
tantă a proiectului de Directi
ve ale Congresului al IV-lea 
este aceea ca electrificarea 
rurală să fie practic încheiată 
în 1972—1973. Printre preocu
pările noastre de viitor se 
află extinderea rețelelor de 
joasă tensiune, mai ales în 
orașele unde se vor construi 
cartiere noi, dezvoltarea mij
loacelor energetice existente 
pentru electrificarea în scurt 
timp a tuturor locuințelor de 
la sate, modernizarea rețelelor 
electrice.

Ing. Iosif ROTH
adjunct al comisiei economice 
a Comitetului regional 
de partid Banat
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CAPODOPERELE LUMII

3 CAPELA

MEDICI
Cea de-a treia 

operă la care ne 
vom opri ca să 
ne dăm seama 
de culmea la 
care se ridica
seră unii din artiștii italieni 
din secolul al XVI-lea este ca
pela celor doi membri, morți ti
neri, ai familiei de Medici, din 
biserica San Lorenzo, din Flo
rența. Ea este opera lui Michel
angelo și, ca și cea a celor doi 
artiști de care am vorbit în ar
ticolele noastre trecute, o glo
rie curată și strălucitoare a ar
tei mondiale. Ca temperament 
și fire, Buonarroti, autorul ei, 
este total deosebit și de da 
Vinci, și de Rafael, mai ales de 
Rafael. Michelangelo este un 
suflet aspru, pasionat și plin de 
foc, luînd parte afectivă la tot 
ce se întîmplă în timpul său, 
înclinat să interpreteze cu tris
tețe, adesea cu durere, eveni
mentele la care asistă. Se cu
nosc destul de amănunțit, din 
diverse scrisori și mărturisiri 
făcute prietenilor, episoadele 
vieții sale, conflictele pe care 
le-a avut cu mai marii zilei, cu 
cei doi papi, Iuliu al II-lea și 
Lean al X-lea, cu rudele acesto
ra, umilințele la care a fost su
pui uneori — o dată papa Iuliu 
l-a dat afară din Vatican prin- 
tr-un lacheu — și ne putem în
chipui ce dureri a putut pro
duce într-o fire orgolioasă și 
conștientă de darurile sale un 
asemenea procedeu.

Michelangelo este celebru mai 
ales ca autor a trei opere din
tre cele mai profunde pe care le 
cunoaște umanitatea: mormîn- 
tul papei Iuliu al II-lea, deco
rarea cu fresce a Capelei Sixtine 
și capela cu mormintele Medici
lor. Dintre aceste trei opere, 
numai una a fost dusă pînă la 
execuția ei definitivă, și aceasta 
în luptă cu mari greutăți, Ca
pela Sixtină. Celelalte două, 
grandios concepute, a căror 
execuție a durat multă vreme 
(cele două morminte de la 1520 
pînă la 1559), sînt modificate în 
planul lor, tși pierd puțin cite 
puțin din elementele ce le con
stituiau grandoarea, se simpli
fică rămînînd în cele din urmă 
tot miraculoase, unice, dar in
ferioare concepției și planului 
măreț de la care pornise au
torul.

Ne vom ocupa aci de cea 
din urmă. Papa Leon al X-lea, 
din familia Medici, însărcinează 
în 1521 pe Michelangelo să exe
cute în biserica San Lorenzo o 
capelă, unde să fie concentrate 
mormintele membrilor familiei 
sale. Desene cu privire la acest 
important ansamblu există chiar 
din anul precedent. S-au năs
cut însă atîtea discuții, atîtea 
întreruperi de lucru și modifi
cări de planuri, încît pînă la 
terminarea operei, după 39 de 
ani, capela n-a mai cuprins de
cît două morminte, pe cele ale 
lui Giuliano și Lorenzo de Me
dici, fratele și nepotul papei, 
generali în Statele Bisericii.

Prima operație ce se cuvenea 
întreprinsă, ca să se dea un loc 
potrivit celor două morminte, 
era transformarea sacristiei bi
sericii în capelă, să i se schim
be caracterul și să i se confere 
aspectul unei săli funerare. în 
planul acestor modificări, Mi
chelangelo se arată, ca de altfel 
cînd imaginează planurile cu
polei Sfîntului Petru, un tot atit 
de mare arhitect, pe cit era de 
mare sculptor și pictor. în mar
mură albă și neagră, căci după 
el sculptura mormintelor tre
buia să se proiecteze pe alb, el 
transformă încăperea intr-un 
spațiu de o armonie desăvîrși- 
tă, din care însă sînt excluse 
ghirlandele, inscripțiile și toate 
acele ornamente obișnuite, in
clusiv liniile curbe de o ele
ganță facilă.

Capela și mausoleul celor doi 
membri tineri ai familiei Me
dici l-au preocupat foarte mult, 
după cum arată numărul de 
schițe întocmite in vederea gă
sirii formei celei mai potrivite și 
a amplasamentului cel mai fa
vorabil al mormintelor. Se gin- 
dise mai întîi ca mormintele să 
fie alăturate și efigiile celor doi 
să ia aspectul unor gisanți, după 
forma devenită clasică a monu
mentelor funerare. Din fericire 
nu s-a oprit aici. Sala, care e 
de proporții armonioase și se 
înalță pe două etaje, cu bolți 
deasupra, a fost împărțită în ce 
privește sculptura, în felul ur
mător: în fund, statuia Fe
cioarei cu pruncul, plasată în 
înălțime și rezemată pe un zid 
plan, la dreapta și la stingă cu 
două figuri de sfinți, executa
te de elevi. Ea reprezintă oare
cum tributul pe care artistul îi 
plătea lăcașului in care se gă
sea capela. Ce-l interesa, ope
rele cărora el le consacră toată 
atenția, sînt cele două mor
minte, rînduite pe pereții de la 
dreapta și stingă statuii Fe
cioarei. El așează cite două fi
guri lungite simetric, cu cape
tele către mijlocul sarcofagu
lui, și cu picioarele întinse, iar 
deasupra, în firide adîncite în 
perete, statuile lui Lorenzo și 
a lui Giuliano. St unul și al
tul, ca să permită artistului un

Acad. G. OPRESCU
ansamblu de de
talii interesante 
în armuri, sînt 
în costum mili
tar, Lorenzo cu 
un coif care se 

termină într-o volută ce con
stituie parcă un ornament ar
hitectural, celălalt cu capul gol, 
pe genunchi cu un baston de 
comandant. Atitudinea, pozi
ția admirabilă de naturalețe, 
distribuția luminilor și a um
brelor, trăsăturile feței de sub 
umbra lăsată de viziera coifului, 
fac din Lorenzo, după cum 
a fost mai tirziu denumit, un 
Pensieroso. La picioarele lui, 
pe capacul sarcofagului, sini: 
Amurgul și Dimineața.

Să ne oprim un moment 
la aceste celebre sculpturi, mai 
întîi la cele care însoțesc mor- 
mîntul lui Lorenzo. Ambele, de 
altfel ca și celelalte două, de 
la mormîntul lui Giuliano, a- 
parțin unei umanități eroice, 
supraumane, atit în ce privește 
pe bărbați, de statură hercu- 
leană, dar chiar și pe femei. 
Dimineața este o fată tînără. 
Este prinsă în momentul în 
care se deșteaptă și privește 
înspre privitor. Evident, și for
mele ei sînt viguroase, aproape 
atletice așa cum Michelangelo 
ne obișnuise să vedem orice 
imagine de femeie, încă de la 
plafonul Capelei Sixtine. A-

Capela Medici. Amurgul (frag
ment)

murgul este însă mult mai im
presionant. Capul energic este 
cel al unui bărbat cînd medi
tează, înainte de a întreprinde 
o acțiune cu însemnate conse
cințe. Din nefericire, el nu este 
terminat. Asprimea suprafeței, 
cu urmele de daltă foarte vizi
bile, îl face parcă mai impre
sionant, mai de neuitat. Trîntit 
pe partea stingă, rezemîndu-se 
cu mina de capacul monumen
tului, el lasă să se vadă toată 
încordarea mușchilor, înaintea 
efortului ce pregătește, în ve
derea unei mari întreprinderi.

Pe sarcofagul lui Giuliano 
se găsesc cele mai renumite fi
guri din întreg acest ansamblu: 
Ziua și Noaptea. Noaptea, din 
toate timpurile, a fost figura 
care a atras mai mult atenția 
și a provocat cele mai multe co
mentarii. E o femeie în vîrstă, 
deși tot eroică prin formă, dar 
cu mușchii destinși, cu liniile 
trupului obosite, cu figura de o 
mare frumusețe, dar severă. Ea 
doarme, însă pe față se simte 
parcă un tremur al detaliilor, ca 
în timpul unui vis rău. Ziua, 
ca nume de gen masculin 
în italienește, este un bărbat 
viguros, întors oarecum cu 
spatele, al cărui cap, ca o mas
că tragică, ca și cel al Amur
gului, n-a fost complet termi
nat. Intr-o atitudine care-i pune 
în mișcare toți mușchii torace
lui și ai umerilor, el privește 
cam peste umăr, parcă cu osti
litate, în orice caz cu o aten
ție pătrunzătoare, gata să facă 
față primejdiei ce paște pe 
orice om.

Impresia cu care părăsim a- 
ceastă reușită supremă, excep
țională chiar în opera unui ar
tist genial ca Michelangelo, și 
care deschide vaste perspective 
despre ideile sale asupra socie
tății și destinelor omenirii, nu 
face decît să întărească convin
gerea cu care părăsim și imen
sul tablou al Judecății de Apoi 
din Capela Sixtină. Societatea, 
așa cum era constituită, făcea 
să sufere pe artiștii excepțio
nali. Toată viața lui Michelan
gelo este un exemplu conclu
dent. în 1559, cînd se introduc 
in morminte cosciugele celor 
doi membri ai familiei Medici, 
rolul lui se terminase, dar, cum 
am văzut, ansamblul nu era 
încă încheiat. Michelangelo mai 
are încă cinci ani de trăit, bol
nav, slăbit și nemulțumit, însă 
cu energia sa intelectuală ne- 
înfrîntă. încetează de a mai 
lucra, afară numai de ultima 
sa operă, Pietă Rondanini, care 
e executată în acest interval. 
Dacă aruncăm însă o privire 
rezumativă asupra întregii sale 
activități, fără voie ne vine în 
minte teribila frază de care el 
s-a servit de mai multe ori în 
viață: „întreaga mea activitate 
a fost legată de două mormin
te, cel al papei Iuliu al II-lea 
și cel al familiei de Medici".
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Cine n-a călătorit în iantezia 
copilăriei, în canoe din coajă de 
arbori pe un afluent al Amazoa
nelor, printre primejdiile junglei 
și săgețile otrăvite ale indienilor 
pîndind ascunse din mijlocul de
sișurilor ? Literatura „jurnalieră" 
relata fapte îngrozitoare despre 
ritualuri sălbatice și stranii...

Am făcut aproape o zi întreagă 
prin jungla braziliană ca să dau 
de un sat de indieni guarani din 
apropierea Santosului. încă din 
primele zile la Rio devoram cu 
aviditate orice știre de presă 
despre viața indienilor băști
nași. Aceste relatări mă tulbu
rau și cutremurau totodată. Bătă
lii sîngeroase între triburi de in
dieni canibali ! Săgeți înmuiate 
în otrava curara. Detașamente 
militare și misionari trimiși spre 
pacificarea triburilor... Antropo
fagie în mijlocul secolului XX. 
Iată și fotografii cu indieni din 
tribul Paaca-Nova devorînd o fe
tiță. Articolul semnat de un re
porter al revistei „O Cruzeiro' 
și de un inspector al Serviciului 
de protecție a indienilor.. Și iată 
„expediția Mafia' plutind în a- 
monte pe un afluent al lui Rio 
Negro, printre moschiți și aliga
tori. Ea întîlnește o misiune 
îngrozită, pentru că indienii, fără 
să dea vreun semn de viață, 
ascunși în copaci, îi urmăresc 
toate mișcăiile, așteptînd ’ mo
mentul propice pentru atac... Că
lătoria continuă prin iadul jun
glei, cu toată butaforia cunoscu
tă. Bineînțeles, un atac al indi
enilor (toți membrii expediției se 
dezbracă să-și dovedească bu
nele intenții) urmează „pacifica
rea", primirea în sat, „pipa pă
cii' și a doua zi festinul barbar 
al antropofagiei...

Adevărul despre indienii bra
zilieni este însă mai senzațional 
decît toate relatările de groază, 
puse cap la cap, apărute în pre
sa occidentală pentru uzul citi
torilor creduli. Dar despre acest 
adevăr se scrie puțin. Mi-a vor-
bit primul despre el doctorul 
Noel Nuthels care se ocupă de 
cîteva decenii de asistența sa
nitară a indienilor. Și apoi Or
lando Villas Boas, directorul re
zervației Parcului Național Xingu, 
„ultima redută' unde locuiesc 
18 triburi de indieni.

Cifra exactă a indienilor (eva
luată între 70 000 și 250 000) n-o 
cunoaște nimeni. Poate, în fun
durile junglelor, prin mlaștinile 
din Mato Grosso, pe unde n-a 
călcat încă picior de explorator, 
să trăiască triburi necunoscute... 
Cine știe ?

Marea majoritate a indienilor 
brazilieni au pierit, alții s-au me- 
tizat. Au devenit sclavii albilor, 
culegători de coajă de chinină 
și de rădăcini de ipecacuana 
(larg folosite în industria farma
ceutică), de seringueiros, de 
cauciuc. Unii fac agricultură. Cu 
ajutorul toporului (ieri de piatră, 
azi de fier) brăzdează adîr.c 
trunchiul copacilor și după ce a- 
ceștia se usucă Ie dau foc. în 
cenușă seamănă porumb și ba
tale, dar mai ales rădăcină de 
manioc După ce-i storc sucul 
care conține acid cianhidric, în
șiră rădăcinile la soare, le u- 
sucă șl prin măcinare obțin 
făina de manioc, alimentul lor de 
bază. „Țăranii' indieni sînt pro
babil cei mai săraci agricultori 
din cîți există. „Integrații", cei 
care au ajuns în contact mai 
strîns cu civilizația albă, sînt 
mai ales indienii din Amazoane, 
tupii-guarani, aravacii, caraibii.

Grupul cunoscut sub numele de 
„indieni de pădure" își păstrea
ză încă obiceiurile, tradițiile, 1- 
dentitatea națională. Botacuzii 
tși găuresc buzele, împodobindu- 
le cu discuri de lemn (bucșe, în 
portugheză botaca).

Orlando Villas Boas îmi spu
ne :

— Am vrea să salvăm „ultimii

„BOALA
MISTERIOASĂ"
a unui
popor

REPORTA] 
din rezervațiile 
indienilor brazilieni

de Toma George 
M AIO RESCU

® Adevărul — mai senzațional decît relatările 

„reporterilor de senzație" S „Ultimii mohicani" 

au trecut la toporul de fier 88 Dar antropofagia ?

■ „Serviciul de protecție" și foamea

mohicani". Fugind din fața albi
lor din junglă în junglă, cele 18 
triburi ajunse pe insula Banana 
— pe cursul superior al fluviului 
Xingu — n-au mai avut unde se 
retrage. Am transformat acest pă- 
mînt în rezervație. Prima condiție 
pe care vrem s-o asigurăm aici 
este menținerea modului de viață 
tradițional. Căutăm, firește, să le 
ameliorăm situația materială, dar 
cu grijă, fără să le violentăm e- 
voluția istorică firească. De la 
toporul de piatră nu poți trece 
la fierăstrăul electric, dar îl poți 
înlocui cu toporul de fier. Salva
rea indienilor, cu cultura lor 
multiseculară, n-are nici o impor
tanță strict sentimentală, ea tre
buie să ocupe un loc deosebit 
în dezvoltarea culturii noastre 
naționale. O seamă de vechi 
datini indiene, pierdute în hăitu
irile ultimelor secole, încep să 
renască. începe să înflorească 
din nou artizanatul : sculptura în 
lemn, olăritul...

N-am ajuns în Mato Grosso 
sau în jungla Amazoanelor unde, 
după naturalistul polonez Arcadii 
Fiedler o dată pătruns, omul 
„simte de două ori o nețărmuri
tă bucurie : în prima zi cînd, 
orbit de bogățiile fantastice ale 
Amazonului, își închipuie că se 
află în Paradis, și în ultima zi, 
cînd, aproape scos din minți, 
fuge din acest „iad verde" înapoi 
în lumea civilizată".

Cu toate acestea am văzut șer
pii, faimoșii șerpi care ajung la 
26 de metri. Călăuza mea, Fran
cisco Metutiu, care m-a întovă
rășit spre Itanhaen, m-a învățat 
că atunci cînd le cunoști obiceiu
rile, șerpii nu sînt periculoși. Ei 
mușcă mai ales seara și noaptea 
cînd ies după pradă. Nu se a- 
propie de foc. Apoi mușcă întot
deauna ceva mai sus de gleznă 
(cînd te mușcă deasupra genun
chiului e o excepție).

Seruri contra otrăvurilor de șar

pe se fabrică la Institutul Butantan 
din Sao Paulo. Dar contraotră- 
vurile nu ajung pînă la cei 15 000 
de oameni (firește, desculți) muș- 
cați deasupra gleznei și înregis
trați anual de statistică. în Bra
zilia există doar un medic la 
2 428 de locuitori. Un sfert din 
populație este lipsită de cel mai 
elementar ajutor medical. Cine 
să aplice în locurile sălbatice 
prescripțiile Institutului Butantan?

Am văzut cîteva familii indiene 
de la Itanhaen. Trăiau la limita 
mizeriei cultivîndu-și micul lot de 
pămînt cu unelte primitive, pes
cuind și culegînd fructe de pă
mînt. Confecționau arcuri, fluiere, 
săgeți, țevi de suflat, coliere și 
alte obiecte de rit. Le vînd turiș
tilor pe plajă...

Unele triburi dezvoltă o ade
vărată industrie de ceramică. 
Coșurile, panerele și împletiturile 
produse de tribul Waura iau în
totdeauna formele animalelor. 
Caraja fac vase de lut și figuri
ne de argilă.

Triburile sînt „specializate" în 
vînat, în cultura maniocului sau 
porumbului, confecționarea arcu
rilor și săgeților etc. în fiecare 
an au loc tîrguri — moitara — 
unde indienii își schimbă produ
sele. Moitara e asociată cu mari 
festivități culturale : dansuri și 
competiții atletice. Trunchiuri de 
copaci marcînd incinta luptelor 
sînt măiestru pictate, corpurile 
indienilor sînt tatuate cu tinctură 
roșie de urucum, înfățișînd sim
bolurile familiei, forme de ani
male și flori. Răsună tobele și 
flauturile uruă care „alungă" spi
ritele. în centrul festivităților e 
huca-huca, lupta corp la corp.

Se întrec cei mai buni repre
zentanți ai triburilor într-un spirit 
sportiv care poate fi invidiat de 
civilizație. După luptă, învingăto
rul îl ridică pe cel învins, adre- 
sîndu-i-se :

— Ai fost mai bun ca mine, dar 
eu am avut mai mult noroc. Data

Răsună tobele și flauturile „uruă"

viitoare mă voi pregăti mai te
meinic.

Prietenii învingătorului îl poar
tă pe umeri pe cel învins, acla- 
m.îndu-1.

Dar antropofagia î
— Este o invenție a vînătorilor 

de senzație, șpune doctorul Noel 
Nuthels.

— Dar fotografiile ?
— Falsuri murdare.
Numai un om fără cultură, ani

mat de intenții străine adevăru
lui, va confunda un ritual cu... 
antropofagia. în cultura indio 
există o veche tradiție a cultului 
morților. Pentru indian a „băga" 
un mort în pămînt, printre viermi, 
e un act brutal. Dacă îi moare 
un om drag, el îl fierbe pînă se 
micșorează cît o păpușă și în 
fiecare zi mănîncă din el o bu
cățică. Astfel, indianul crede că 
mortul va continua să trăiască 
mai departe în ființa sa. De Ia 
aceasta pînă la antropofagie...

Observ că articolul purta sem
nătura unui inspector al Serviciu
lui de protecția indienilor.

Doctorul se înfurie :
— Din păcate alături de cîțiva 

„idealiști", medici, etnografi etc. 
animați de ideea solidarității 
umane, Serviciul de protecție e 
plin de funcționari mediocri, de 
oameni inferiori, uneori sub nive
lul de cultură al indienilor...

în ultimele decenii au fost lua
te unele măsuri de salvgardare a 
indienilor. Dar Serviciul de pro
tecție n-are nici mijloacele ma
teriale necesare, nici puterea ju
ridică pentru a-i putea ajuta pe 
indieni, pentru a-i ocroti de 
foame și de exproprierea ilegală 
a pămînturilor. Cu cîtva timp în 
urmă doctorul Nuthels a fost în
științat că pe teritoriul Rondoniei 
indienii sînt decimați de o boală 
misterioasă. în cîteva zile din- 
tr-un grup de 400 de indieni au 
murit 30. însoțit de o echipă de 
specialiști, doctorul a plecat ne- 
întîrziat pe teren ca să constate 
că „boala misterioasă' care de
cima indienii, era... foamea.

GONDOLELE
loan I. MIREA

(Urmare din pag. a I-a)

„Farmecul românesc" l-a 
cuprins pe acest breton ex
pansiv. Cînd Mario Rocque 
i-a propus să-i devină suc
cesor, Guillermou a acceptat. 
A hotărît să-și dedice carie
ra universitară, întreaga 
viață, studiului și predării 
limbii și literaturii române. 
Dl. Guillermou a inițiat în 
opera lui Eminescu și Sado- 
veanu, a lui Caragiale și 
Arghezi, generații de stu- 
denți ai Sorbonei. Pentru a 
le facilita cunoașterea a- 
cestei literaturi originale și 
interesante, profesorul de la 
Sorbona a scris tratate și 
studii printre care: „Texte 
de studiu în limba română" 
alese și adnotate, „Studiu 
asupra sintaxei propozițiu- 
nilor subordonate in limba 
română modernă" și masivul 
studiu dedicat liricii emines
ciene: „Geneza interioară a 
poeziilor lui Eminescu". A- 
cestora li se adaugă tălmă
cirea a numeroase opere din 
literatura română printre 
care „Răscoala" lui Rebrea- 
nu. Același interes pentru 
România se traduce și în lu
crarea ce urmează să apară

în colecția „Que sais-je 
consacrată istoriei poporu
lui nostru.

Dl. Alain Guillermou este 
de multă vreme un prieten 
al poporului român. Admi
rator al literaturii noastre, 
cunoscător al limbii române, 
profesorul de la Sorbona 
iubește muzica, dansul, cos
tumul românesc. L-am văzut 
anul trecut privind cu ne
saț și aplaudînd jocul dan
satorilor din Suceava, l-am 
auzit comentînd călduros și 
cu însuflețire spectacolele 
date de Teatrul de Comedie 
și filmul „Pădurea spinzu- 
raților", am ascultat împre
ună acordurile Rapsodiei 
lui Enescu. Mi-1 amintesc 
acum un an, la București, in 
căutarea unei bunde și a 
unei căciuli de oaie.

— Există o tradiție la 
„Școala națională": o dală 
pe an are loc un bal costu
mat, unde ptolesorii vin irn- 
brăcați în costumul național 
al țării a cărei limbă o pre
dau.

ir
— Vino miine la curs!
într-o clădire aflată pe 

Rue de Sorbonne la numărul 
16, la etajul al III-lea, se 
află institutul de studiu al

limbii române, mai scurt, 
locul unde se predă limba 
noastră. Arunc o privire în 
biblioteca aflată in hol și 
mă simt acasă: Anale ale 
Academiei, colecții ale re
vistei „Viața Românească", 
rafturi întregi cu operele 
lui Eminescu, Sadoveanu, 
Creangă, Caragiale, studii 
lingvistice, Maiorescu, Ior- 
ga, Călinescu.

Intru în sala seminarului 
în timp ce se citea o frază, 
stîngaci, cu pronunțat ac
cent francez, cu mult far
mec: „Și nu pute în grabă 
încăleca Ștefan-Vodă, fiind 
om micu Și au dzis Purice 
aprodul: „Doamne, eu mă 
voiu face o movilită, și vino 
de te sui pe mine și încale
că Și s-au suit pe dînsul 
Ștefan-Vodă și au încălecat 
pre cal". D-ra Poirrier se 
întrerupe. Fac cunoștință 
cu studenții.

Acum, îmi spune dl. 
Guillermou, studiem „O 
samă de cuvinte" de Ioan 
Necu/ce și „Craii de la 
Curtea veche" de Matei Ca
ragiale. Sint două opere 
foarte diferite care ne dau 
thsă prilejul să studiem 
structura limbii române, e- 
voluția ei, Îmbogățirea vo

cabularului. Studenții noștri 
au făcut cunoștință cu Emi
nescu și Caragiale, cu Sado
veanu și Arghezi, cu Re- 
breanu și Cărnii Petrescu.

Timp de trei ore, asist la 
lecție. Lecturi și retroversi
uni, analiză gramaticală, 
accent pe expresii deosebi
te și pe elementele specifi
ce structurii limbii române. 
Ai un sentiment de mîndrie 
ascultînd aici, în vestita sep- 
tecentenară Sorbonă, graiul 
lui Neculce și Sadoveanu. 
Faci abstracție de pronunția 
puțin curioasă și te lași fu
rat de limba cronicarului. Și 
cînd, din lumea lui Necul
ce, lectura cu glas tare a 
studenților te aduce în uni
versul lui Pașadia și Pantazi, 
descoperi în limba lui Ma
tei Caragiale farmec și armo
nii noi.

La Sorbona, îmi spune dl. 
Guillermou, vin cei care se 
dedică lingvisticii, care fac 
studii comparate de limbă. 
Elevii mei de la Școala na
țională de limbi orientale, 
din Rue du Bac sini că
lăuziți de principii mai prac
tice. Vor să cunoască limba 
și s-o folosească ca gazetari, 
ca funcționari al unor firme 
industriale sau comerciale, ca

lnterpreți. Avem elevi și stu- 
denți nu numai din Franța. 
Pe dl. Feld, l-ai cunoscut. E 
american și a venit să stu
dieze Ia Sorbona limba ro
mână. Avem și o elevă din 
Canada. Am primit scrisori 
din Japonia, Vietnamul de 
Sud și din alte părți ale lu
mii. din partea unor tineri 
ce vor să se Înscrie la cursuri 
In toamnă.

în anii de studiu, elevii și 
studenții cunosc principalii 
scriitori români, se deprind 
să vorbească corect și învață 
structura limbii române. Unii, 
așa cum se va întîmplă și 
anul acesta, vin la cursurile 
de vară de la Sinaia sau in 
călătorii de studii. Au astfel 
posibilitatea să cunoască și 
țara și oamenii, cultura și 
viata poporului.

— Aș vrea să organizez o 
călătorie prin România, cu 
autocarul, cu toți studenții 
și elevii mei, să le arăt mo
numentele artistice, mînăsti- 
rile, operele de artă, costu
mele, dansul românesc și, de
sigur, realitățile noi ale Ro- 
mlniei de azi. Este un proiect 
costisitor, dar sper că-l voi 
pune In practică Intr-o zi.

Ne-am luat rămas bun, 
dindu-ne întâlnire în tară

Despre gondole s-a scris mult 
și des. Toți turiștii care vizitează 
Veneția vin aici cu gîndul să stră
bată canalele în gondolă, trimit, 
în toate colțurile lumii, ilustrate cu 
gondole sau cumpără, de la ne
gustori, gondole în miniatură.

îndrăgostitul care a fugit cu o 
barcă, cu frumoasa Venesia, cind- 
Va, în negura timpului, punînd pri
mele temelii orașului marin, e și 
rămîne legendă. Adevărații descă
lecători de pe stîncile dintre ape 
au lost pescarii, năvodarii nevoiași, 
rătăcitorii în bărci, cei care se 
încumetau să caute pește pentru 
hrană. Izolați de restul lumii timp 
Îndelungat, oamenii aceștia erau 
bătufi de vînturi și valuri și arși de 
soare. Ei au descoperit gondola — , 
frumusețea dintre ape. Subțire, 
zveltă, de lemn adus, gondola e 
ca o vioară plutitoare. Puțini își 
dau seama că măreția Veneției 
se datorește acestei cutii firave. 
Frumusețea locului a fost desco
perită prin frumusețea gondolei. ■ 
Ea a atras pe cei puternici, între 
coastele anemice ale gondolei s-au 
cărat mari bogății.

Gondola alunecă pe ape ca o 
broderie legănată. Din broderia a- 
ceasta s-au înălțat toate broderii
le palatelor, catedralelor, poduri
lor, canalelor. Zveltă, mică, ino
fensivă, gondola a adus piatra, 
marmura, aurul, a deschis arcade
le, a ridicat coloane, a înălțat 
turnuri, a ferecat clopote, ferestre, 
ogive, portaluri.

Măreția Veneției, gloria dogală, 
nestematele lumii, peruzelele 
Orientului, au fost purtate pe 
trupul plăpind al gondolei. Vene
ția a strălucit în soare și purpură, 
între tăria săbiilor și puterea na
velor. Gondola a rămas cu umerii 
goi, ca o ființă săracă. Mul
te greșeli rămîn necorecfafe <- 
lume. E greșit să se creadă ca 
gondola a fost făcută să fîrască 
pe ratatele îndrăgostite sau pe a- 
pașii amorului. Gondolierul nu e 
cîntărețul plăcerilor. E cîntăreful 
nevoilor lui. Un gondolier cîntă. 
Rareori cîntă de plăcere. Mai 
totdeauna cintecul lui e un tel 
de Sonny Boy. Gondola e ca 
un plug, gondolierul, pentru ca 
să mănînce, ară cu gondola. Pal
mele sînt bătătorite. Gondola îi 
stoarce muffă vlagă, multă sudoare. 
Gondola îi știe venețianului de 
rînd toate tristețile. Cristalele din 
Murano au adunat toate boabele 
de mărgăritar țîșnite din sudoarea 
trupului, din nădușeala brațelor.

Gondola trăiește. Are viața ei 
de greutăți nesfîrșife. Azi Veneția 
e prada motoarelor. Dar motoare
le n-au ucis-o. Pistoane uriașe 
bat greu, ca niște ciocane, în 
stîncile Veneției. Faliile, straturi
le, fundul mării, au fost urnite. 
Trepidația, vibrațiile au clătinat 
masivele de piatră. Scufundarea 
a începutl Lent. Milimetric. Fru
musețea Veneției a luat drumul 
lagunelor. Apele îi vor sorbi mo
numentele, dantela, marmura, pa
latele. Somnul adîncurilor și-a 
deschis ușile. Gloria Veneției v. , 
mai dura un secoll Numai un se- 
coll $i cutremurătoarea foame a 
apelor o va înghiți. O frumusețe 
a pămîn’ului va dispare Intr-un 
imens vaer. Secolul care vine e 

i secolul marelui doliu venețian.
Gondolele, neputincioase, de 

data aceasta o vor părăsi. Vor 
duce, poate, in altă parte, ca o 
vioară spartă, un alt cîntec.

Veneția, 1965.
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SEMNAREA UNUI PROTOCOL
) Luni seara a fost semnat un pro

tocol privind lărgirea volumului 
schimbului de bunuri de consum 
pe anul 1965 între Ministerul Co
merțului Interior al R. P. Române 
și Ministerul Comerțului Interior 
al R. P. Ungare.

Protocolul a fost semnat de Mi
hail Levente, ministrul comerțului 
interior, și Janos Tausz, ministrul 
comerțului interior al R. P. Un
gare.

1 PRIMIRE LA CONSILIUL
* DE MINIȘTRI

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Române, Gogu 
Rădulescu, a primit luni la prînz 
pe ministrul comerțului interior al 
R. P. Ungare, Tausz Janos, care

încheierea unui acord intre R.P. Română si R.D. GermanăJ

In urma tratativelor care au 
avut loc între delegațiile Republi
cii Populare Române șl Republicii 
Democrate Germane a fost înche
iat un acord potrivit căruia, înce- 
pînd cu data de 15 iunie 1965, ce
tățenii Republicii Democrate Ger

Cum sînt fructificate 
investițiile 
in gospodăriile 
agricole de stat ?

(Urmare din pag. I-a)

In unele unități producția ce 
revine la o sută lei fonduri fixe 
se menține la un nivel nesatisfă
cător. Așa stau lucrurile la G.A.S. 
Beba Veche și Sînandrei, regiu
nea Banat, Filiaș și Leu, regiunea 
Oltenia. Aici, înzestrarea tehnică 
nu a dat randamentul cuvenit, 
producția globală la suta de hec
tare este scăzută. O situație ase
mănătoare se întîlnește și în u- 
nele gospodării de stat din trus
turile Brăila, Fetești și Si
biu, care au obținut în 1964, la 
o sută lei fonduri fixe, o pro
ducție globală cu circa 30 la sută 
mai mică față de cele din trus
tul Sînnicolau Mare, regiunea 
Banat. Aceste exemple demon
strează că în gospodăriile de stat 
există încă rezerve în direcția 
folosirii cu eficiență sporită a 
investițiilor. Stabilirea unui vo
lum rațional de fonduri fixe la 
suta de hectare, mărirea timpu
lui de utilizare a acestora și în 
special a tractoarelor, mașini
lor și altor utilaje, popularea la 
întreaga capacitate a suprafețe
lor construite în sectorul zooteh
nic, grăbirea punerii în funcțiu
ne a noilor obiective, buna or
ganizare a producției și îndeo
sebi continuarea procesului de 
specializare și concentrare — 
iată probleme de mare însem
nătate, care contribuie la folo
sirea eficientă a fondurilor fixe. 
In cele ce urmează, ne vom re
feri doar la cîteva dintre aceste 
probleme.

Randamentul 
mașinilor agricole 
poate fi sporit

In ultimii ani lucrătorii din 
gospodăriile de stat au obținut 
rezultate tot mai bune în folo
sirea parcului de tractoare și ma
șini agricole, care, după cum se 
știe, are o pondere ridicată în 
cadrul fondurilor fixe din aceste 
unități. Anul trecut a cres
cut la peste 1 800 numărul 
orelor de funcționare care revin 
pe tractor. Realizările diferite de 
la un trust la altul și de la o 
gospodărie la alta arată însă că 
în această privință există încă 
rezerve nefolosite. Unitățile si
tuate în trusturile G.A.S. Urzi- 
ceni, București și Slobozia, bună
oară, au condiții foarte asemănă
toare. Cu toate acestea cele din 
primul trust înregistrează în me
die pe tractor 1 990 ore de func
ționare, cele din al doilea — 2 074, 
iar cele din ultimul 2 181.

Pentru mărirea indicilor de u- 
tilizare a mașinilor este nece
sară efectuarea de către specia
liștii și economiștii din toate uni
tățile a unor analize comparati
ve asupra modului de exploatare 
a acestor utilaje, finind seama 
de profilul și condițiile concrete 
ale fiecărei gospodării.

Pentru folosirea mai eficientă 
a mașinilor cu care sînt înzes
trate gospodăriile de stat trebuie 
ca, printr-o mai justă planificare 
și utilizare a utilajelor, să se a- 
tingă plafonul maxim de ore- 
funcționare pe tractor fizic. Bune 
rezultate în această privință se 
obțin prin folosirea dispozitive
lor de agregare a mai multor ma
șini la un singur tractor. E fi
resc. O singură semănătoare pen
tru păioase, bunăoară, valorifică 
doar 45 la sută din puterea de 
tracțiune a Universalului-650, în 
vreme ce două asemenea ma
șini — 91 la sută. Exemple si
milare pot fi date și în cazul 
agregatelor de grape reglabile, 
cositori, cultivatoare etc. Aseme
nea metode, care sînt puse în 
practică de unele gospodării, pre
zintă numeroase avantaje. Pro- 
cedîndu-se astfel la G.A.S. Am- 
zacea-Dobrogea, de exemplu, 
s-a reușit să se utilizeze mai 
bine forța de tracțiune, să se e- 
libereze un mare număr de trac
toare. care au fost folosite la alte 
lucrări importante, să se mă
rească volumul de lucrări pe 
tractor și să se micșoreze amor

COMERCIAL ROMÂNO-UNGAR
se află în vizită în țara noastră. 
A fost de față Mihail Levente, mi
nistrul comerțului interior.

★
Ambasadorul Republicii Popu

lare Ungare la București, Jozsef 
Vince, a oferit luni seara la sediul 
ambasadei un cocteil cu prilejul 
vizitei ministrului comerțului in
terior al R. P. Ungare, Janos 
Tausz, în țara noastră.

Au participat Mihail Levente, 
ministrul comerțului interior, Vic
tor Ionescu, președintele Camerei 
de Comerț a R. P. Române, membri 
ai conducerii Ministerului Comer
țului Interior și Ministerului Co
merțului Exterior, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe.

(Agerpres)

mane și respectiv ai Republicii 
Populare Române, cu domiciliul 
stabil pe teritoriul statului ai cărui 
cetățeni sînt, pot efectua călătorii 
particulare în scopul vizitării ru
delor și prietenilor, fără viza de 
intrare a celuilalt stat.

tismentele, care după cum se știe 
influențează prețul de cost pe 
unitatea de produs.

Eficiența economică a meca
nizării poate fi cel mai bine a- 
preciată prin prisma reducerii 
costurilor pe unitatea de produs. 
Cu cît va fi mai bine utilizată ca
pacitatea tractoarelor și mașini
lor agricole și vor fi mecanizate 
un număr mai mare de lucrări, 
cu atît mai reduse vor fi chel
tuielile de producție.

Alături de tractoare și mașini 
agricole, o pondere însemnată în 
volumul total al fondurilor fixe 
existente în gospodăriile de stat 
o au mijloacele de transport. 
Conducerile gospodăriilor de stat 
au luat în ultima vreme o serie 
de măsuri care să asigure folo
sirea cu eficiență sporită a aces
tora. Rezultatele sînt evidente. 
In 1963 în medie pe un autoca
mion s-au realizat cu 20 000 tone 
km mai mult față de anul 1955. 
Cu toate acestea, într-o serie de 
gospodării de stat coeficientul de 
utilizare a parcului auto este 
scăzut, ceea ce face ca, uneori, să 
rămînă nefolosită 20—30 la sută 
din capacitatea de transport. O 
astfel de situație impune o serie 
de măsuri care să asigure utili
zarea integrală a capacității au
tocamioanelor cu remorci.

I

Folosirea construc
țiilor zootehnice

Utilizarea mai eficientă a fon
durilor fixe în gospodăriile agri
cole de stat este strîns legată și 
de folosirea la întreaga capaci
tate a construcțiilor zootehnice. 
Această problemă constituie una 
din preocupările de bază ale con
siliilor gospodăriilor de stat. Un 
exemplu concludent în această 
privință îl reprezintă gospodăria 
de stat Leorda, din Trustul Su
ceava. Aici, la maternitățile de 
scroafe a fost introdus un sistem 
rațional de reproducție, care prin 
organizarea în flux a montelor și 
înțărcărilor, precum și prin redu
cerea timpului de înțărcare a 
purceilor sugari asigură utilizarea 
eficientă a animalelor matcă și a 
spațiului de cazare. Urmarea ? 
Anul trecut s-a reușit să se mă
rească numărul de fătări pe 
boxă ; datorită acestui fapt pre
cum și creșterii prolificității 
animalelor la 17 purcei pe fie
care scroafă, s-au obținut de pe 
același spațiu de cazare, 37 000 
purcei, cu circa 50 la sută’ mai 
mult față de anii anteriori. A- 
ceasta a contribuit la depășirea 
cu 20 la sută a planului de livra
re la carnea de porc,

Rezultate asemănătoare s-au 
obținut și lă G.A.S. Gelmar, din 
trustul Hunedoara. Amenajîn- 
du-se construcțiile existente pen
tru folosirea lor intensivă, orga- 
nizîndu-se munca în flux tehno
logic, s-au creat condiții pentru 
obținerea a circa 10 000 de grăsuni 
în plus, ceea ce reprezintă un 
spor de circa 33 la sută, s-au re
dus costurile de producție cu 12 
la sută și consumurile specifice 
cu 24 la sută. Sînt însă și unități 
care nu folosesc în modul cel mai 
economic spațiul zootehnic, nu 
respectă graficele de populare și 
livrare. Gospodăriile de stat 
Ceala, din Trustul Arad, și Ținea, 
din Trustul Crișana, dacă ar fi 
folosit mai bine spațiul existent 
în grajduri ar fi putut să livreze 
cu 10 la sută mai multă carne și 
să reducă astfel costul producției. 
Asemenea exemple demonstrează 
însemnătatea pe care o are fo
losirea întregii capacități a adă
posturilor pentru ridicarea efici
enței economice a investițiilor.

In condițiile dezvoltării inten
sive, complexe și multilaterale a 
producției în gospodăriile agricole 
de stat, folosirea eficientă a fon
durilor fixe reprezintă o verigă 
de cea mai mare importanță în 
ridicarea nivelului producției și 
reducerea prețului de cost. Iată 
de ce lucrătorii, tehnicienii și in
ginerii din aceste unități au da
toria să se preocupe în perma
nență de această problemă.

IZVORUL
(Urmare din pag. I-a)

Noi, scriitorii, trebuie să facem 
tot ce ne stă In putință spre a 
spori torta de educare patriotică 
a literaturii; pornind de la abun
denta realizărilor de azi și scobo-

INFORMAȚII
.............................. ■ ■■■■— 1 I I I.. I . ... M

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
Luni a plecat în Franța o de

legație a Academiei R. P. Române, 
alcătuită din acad. Emil Condu- 
rachi și prof. Dionisie Pippidi, 
membru corespondent al Acade
miei R. P. Române, pentru a parti
cipa la adunarea generală a Uniu
nii Academice Internaționale, care 
se va desfășura la Paris între 
15—19 iunie.

*

O delegație a Academiei R. P. 
Române, alcătuită din academicie
nii Grigore Moisil, Tiberiu Po- 
poviciu și Mendel Haimovici, Elena 
Popoviciu, șef de sector la Insti
tutul de calcul din Cluj, a plecat 
la Berlin pentru a participa la 
consfătuirea „Problemele științifi
ce ale tehnicii de calcul", orga
nizată în cadrul colaborării din
tre academiile de științe din ță
rile socialiste. Consfătuirea va a- 
vea loc între 15—22 iunie. Membrii 
delegației vor participa, de ase
menea, la un simpozion de ana
liză numerică, organizat de Aca
demia de științe din R. D. Ger
mană.

rlnd pe matca zbuciumatei noastre 
istorii — să scoatem in lumină tot 
ceea ce poate ajuta modelării fi
gurii complexe și luminoase a 
omului nou. Forța de inriurire a 
unui scriitor poate fi judecată 
după cantitatea și calitatea de ca
lorii spirituale care se degajă din 
cărțile lui, după capacitatea aces
tora de a încălzi inima celui ce le 
citește, inima omului muncitor. 
Spre a putea vorbi pentru și in 
numele lui, chipul moral al crea
torului de artă trebuie să se iden
tifice cu chipul moral al societății 
noi și să prefigureze In operele 
sale chipul viitorului. Altminteri 
nu avem cum intelege in prolun- 
zime prezentul acesta de mare 
prestigiu, excelent întruchipat in 
politica partidului nostru.

Gindindu-mă la caracterul foar
te dinamic, la efervescența deose
bită a etapei de față, din preaj
ma Congresului al IV-lea al parti
dului, înțeleg că ideea și năzuin
ța ce revine în absolut toate do
meniile activității omenești de pe 
cuprinsul țării, și care este Intru- 
totul valabilă pentru lucrătorii din 
domeniul literaturii și artei, esle 
ideea de calitate. Nu cred că scrii
torii și-ar putea propune un dezi
derat mai Înalt, mai potrivit mun
cii specifice pe care o desfășoară. 
Neistovita noastră dorință este 
ca la stirșitul unui nou ciclu de 
creație economică să se poată spu
ne că și pagina de literatură a 
slujit, a dat aripi geniului poporu
lui nostru. Este fierbintele nostru 
angajament față de partid, față de 
popor .

ARTA POATE 
ÎNVINGE 
INERȚIA

(Urmare din pag. I-a)

Propunerile venite din partea 
unor artiști plastici se izbesc însă 
de ani de zile de o anumită rezis
tență la unele departamente și în
treprinderi producătoare, de plato
șa unor forme organizatorice în
vechite, aș spune chiar birocratice. 
Dacă nu este salariatul departa
mentului producător sau dacă nu 
face parte din colectivul de crea
ție al unei fabrici, artistului plas
tic i se acceptă numai arareori și 
cu mare greutate un model pro
pus. Este oprită astfel pătrunde
rea în circuitul producției a nu
meroase propuneri judicioase, a 
unor obiecte care ar răspunde 
exigențelor moderne.

Cum se procedează la ora ac
tuală pentru însușirea în pro
ducția de serie industrială a 
prototipurilor valoroase ale u- 
nor membri ai Uniunii artiștilor 
plastici sau Fondului plastic ?

— In fapt, aceștia ar trebui să se 
adreseze fie comerțului, fie depar
tamentului producător, fie direct 
unei întreprinderi de specialitate. 
Așa cum am văzut însă, aceste căi 
nu sînt întotdeauna deschise. Intre 
altele, fabricile invocă argumentul 
că realizarea de serie a unor proto
tipuri nu este posibilă în anu
mite condiții tehnice date. Pe 
de altă parte însă, creatorul 
respectiv este lipsit de posibi
litatea de a cunoaște aceste con
diții tehnice, spre a li se putea 
adapta. Este un cerc vicios din 
care trebuie ieșit. Un alt ar
gument invocat deseori este și a- 
cela că plata drepturilor de autor 
cuvenite artistului respectiv — po
trivit reglementărilor legale — ar 
urca prețul de cost al produsului. 
După părerea noastră însă, nici 
acesta nu stă în picioare, căci o

Peste cîtva timp va avea loc o expoziție de arta aplicată. 
Multe din obiectele ce vor fi prezentate acolo sînt rodul 
observațiilor și al contactului direct al creatorilor cu între
prinderile. Asemenea manifestări, cu prilejul cărora s-au ofe
rit industriei diferite modele de bunuri de consum, au mai 
fost organizate. Așa cum a arătat însă și interlocutorul nos
tru, asimilarea lor industrială a fost privită cu indiferență de 
unele ministere producătoare.

Sperăm că noua expoziție va reține mai mult atenția indus
triei, că ea va constitui o platformă de apropiere reală între 
artiștii plastici și creatorii din întreprinderi. Mai mult decît 
atît, expoziția va trebui să determine un studiu concret pen
tru realizarea colaborării pe baza unul sistem organizatoric 
mai eficient, fie prin încheierea unor contracte, fie sub alte 
forme. în orice caz, sînt necesare măsuri de perspectivă, 
care să asigure o conlucrare permanentă, să creeze posibi
lități pentru îmbinarea cît mai din plin a experienței și com
petenței artiștilor plastici cu priceperea și îndemînarea crea
torilor din industrie. Căci interesul general este de a avea 
cît mai multe produse utile și frumoase, obiecte rea
lizate cu exigență artistică.

In întîmpinarea celui de-al 
IV-lea Congres al partidului, Con
siliul pentru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-științifice a organi
zat luni după-amiază, în Sala mică 
a Palatului R. P. Române, un sim
pozion cu tema „Combinate, uzine 
născute în șesenal". Cu acest pri
lej au vorbit prof. univ. Mircea 
Biji, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Române, ing. Ilie 
Nichiteanu, director general al 
Combinatului siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“-Galâți, ing. Gheor
ghe Caranfil, directorul Uzinei de 
fire și fibre sintetice de la Săvi- 
nești, și ing. Ion Bîlă, de la Hidro
centrala de pe Argeș.

★

Baritonul David Ohanesian, so
list al Teatrului de Operă și Ba
let, a plecat luni în R. S. Ceho
slovacă, unde va cînta în operele 
„Rigoletto" și „Trubadurul" la 
Praga, Brno, Ostrava, Bratislava. 
Kosice, Plsen.

(Agerpres)

dată introdus obiectul în produc
ția de serie, suma care ar reveni 
de fiecare bucată ar fi infimă, a- 
proape imperceptibilă. Totuși, de 
cele mai multe ori nu se ajunge 
la o înțelegere. In aceste condiții, 
artistului nu-i rămîne altceva de 
făcut decît să-și vîndă parte din 
lucrări prin magazinele Fondului 
plastic, ca unicate. Și astfel se 
ridică problema accesibilității pre
țului de vînzare care este în fond 
una din condițiile răspîndirii noi
lor produse și care este ridicat 
la magazinele Fondului plastic. 
Alte lucrări — care ar presupune 
multiplicarea pe scară industrială 
— rămîn în stadiul de intenții.

I— Cum ați vedea, din punct 
de vedere organizatoric, crea
rea osmozei dintre artiștii plas-

| tici și producție ?

— Pornesc de la creatorii din 
fabrici. Pentru ca aceștia să se 
poată realiza ca artiști, cred că în 
afara sarcinilor trasate de condu
cerea întreprinderii respective, ar 
trebui să li se dea posibilitatea să 
experimenteze forme care să îm
prospăteze producția respectivă.

Alt mijloc ar fi posibilitatea ce 
s-ar oferi unor artiști plastici ne
angajați în întreprinderi de a-și 
experimenta unele prototipuri, de 
a studia condițiile concrete ale pro
ducției de serie și de a adapta 
prototipurile acestor condiții, de a 
veni efectiv în întîmpinarea cerin
țelor industriei.

Pentru formarea ca specialiști 
în domeniul bunurilor de consum 
a artiștilor plastici, colaborarea cu 
industria are o importanță vitală, 
în acest scop, în iarna trecută Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă a trimis cîteva zeci de artiști 
plastici în întreprinderi, spre a 
studia condițiile tehnice concre
te. Discuții se tot poartă, dar 
nu s-a făcut încă nici un 
pas înainte pentru realizarea 
unei reglementări de principiu a 
colaborării, astfel ca munca artiș
tilor plastici în acest sector să de
pășească stadiul de experiment. 
Deși este evident că, dacă s-ar uza 
mai mult de forțele sutelor de ar
tiști plastici, s-ar obține o vizibilă 
ridicare a calității artistice a mul
tor bunuri de larg consum. Ridi
căm din nou această problemă în 
fața factorilor de răspundere din 
Ministerul Industriei Ușoare, Mi
nisterul Industriei Petrolului și 
Chimiei, Ministerul Economiei Fo
restiere și Ministerul Comerțului 
Interior.

Aș mai spune că și în cadrul 
contractărilor dintre industrie și 
comerț s-ar putea realiza acea os
moză despre care vorbeați. Bună
oară, aș propune ca artiștii să aibă 
posibilitatea de a-și oferi prototi
purile comerțului, de a intra în 
competiție alături de propunerile 
creatorilor din fabrici.

Stînd de vorbă cu reprezentanți 
ai unor fabrici, am aflat că multe 
produse sînt uneori refuzate ar
bitrar de merceologii comerțu
lui. Mă gîndesc : ce ar fi dacă 
în timpul contractărilor, ale
gerea făcută de diferiții merceologi 
ar fi supusă nu numai judecății 
forurilor superioare din ministerele 
de resort, ci și aceleia a unor ar
tiști plastici competenți, care i-ar 
ajuta să se orienteze mai bine, 
potrivit criteriilor bunului gust ?

Și o ultimă propunere : să se 
facă mai mult pentru ca specia
liștii din sectorul bunurilor de con
sum să-și însușească o bogată cul
tură de specialitate. Mă gîndesc, 
eventual, la înființarea unei școli 
de artă decorativă și industrială, 
profilată în raport cu necesitățile 
actuale și la nivelul posibilităților 
tehnice ale industriei noastre. Căci 
altfel greu vom scăpa de improvi
zații, de rămășițele unui gust în
doielnic, iar fantezia creatoare 
nu-și va putea lua zborul spre lu
crări cu adevărat remarcabile, 
spre obiecte frumoase, care să se 
impună atenției și să se încadreze 
în ambianța modernă a creației 
noastre socialiste de azi.
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Sub acest titlu, 
ziarul „THE NEW 
YORK TIMES" 
scrie următoarele:

„Există indicii tot mai 
numeroase ale intenției 
manifestate de Congre
sul S.U.A. de a pune ca
păt perioadei din politi
ca externă americană 
caracterizată prin expre
sia «lasă pe seama lui 
Lyndon», In acest sens, 
se semnalează noua pro
punere a senatorului Ful
bright de a se acorda Or
ganizației Statelor Ame
ricane (O.S.A.) un rol im
portant în privința aju
torului militar american 
pentru America Latină. 
Se semnalează clauza cu
prinsă în noul proiect de 
lege pentru ajutorul ex
tern, care prevede des
chiderea unei anchete a- 
mănuntite de către Con
gres și încheierea în 1967 
a programului de ajutor 
în forma sa actuală. Se 
semnalează călătoria în 
Europa, pe propria lor 
cheltuială, a patru repre
zentanți republicani pen
tru a face o anchetă în 
legătură cu criza din Or
ganizația Tratatului A- 
tlanticului de nord, pre
cum și in legătură cu 
criticile recente la adre
sa politicii Administra
ției în Vietnam și Repu
blica Dominicană, formu
late de senatorul Ro
bert F. Kennedy.

Factori care depășesc 
experiența președintelui 
în treburile externe și în
deosebi politica domini
cană au declanșat actua
la stare de spirit critică 
In țară și în străinătate. 
Reticența secretarului de

Presa franceză a relatat pe larg 
despre acțiunea revendicativă de 
lungă durată a muncitorilor de la 
uzina de automobile Peugeot. Săp- 
tămfnalul parizian „IE EXPRESS" pu
blică un reportaj despre mobilul 
grevelor de la Peugeot.

„Roger Pollaro locuiește la 
Bethancourt, la cîțiva kilometri de 
uzina de la Sochaux. De douăzeci 
de ani el lucrează la Peugeot ca 
turnător. De nouă săptămini, el par
ticipă la fiecare întrerupere a lu
crului în uzină, la fiecare miting în 
piață. Roger Pollaro este neliniștit. 
El a înțeles că situația din indus
tria de automobile este proastă; el 
se teme pentru viitor. Grevă; de ce? 
Un sudor explică: «Acum cîteva 
luni, Peugeot și a lărgit uzinele. Du
minica, multi lucrători se duceau 
cu familia să se plimbe pe șantiere. 
Priveau cum sînt instalate mașinile 
mari. $1 toți își spuneau: Peugăot 
investește și poate că vom benefi-

cia și noi de pe urma aceasta. Poate 
că o vom duce ceva mai bine».

Lunile au trecut, noile mașini 
funcționează, lucrătorii de la So
chaux produc și mai multe piese,- 
dar aceasta nu a îmbunătățit tra
iul nici unuia dintre noi. Nemulțu
mirea a crescut mereu. Dar există 
și o oboseală crescîndă. Nouă săp- 
tămîni de luptă sînt epuizante pen
tru pungă și pentru nervi. Dacă 
lucrătorii de la Peugeot continuă, 
aceasta este pentru că au sentimen
tul că se află in miezul unei pro
bleme de ordin național: «Noi pu
nem o problemă de o extremă sim
plitate și care are însemnătate pen
tru toți muncitorii din metalurgie 
Atunci cînd vînzările merg prost, 
nu ni se plătesc decît treizeci și 
două de ore de lucru pe săptămînă 
Nu are nici un sens. Noi nu sin- 
tem o rezervă financiară pentru

AUSTRALIA Șl PROBLEMELE 
ASIEI DE SUD-EST

Pînă la vacanța parlamentară a 
mai rămas puțină vreme, dar dis
puta, devenită tradițională, dintre 
coaliția guvernamentală (liberal- 
agrariană) și partidul laburist a- 
ustralian în problemele politicii 
arzătoare este mai ascuțită ca 
orlcînd. Sprijinirea fățișă de către 
guvernul Menzies a agresiunii 
S.U.A. în Vietnam, materializată 
prin trimiterea recentă a unui bata
lion de infanterie în Vietnamul de 
sud, a făcut ca această înfruntare 
să se manifeste în primul rînd pe 
terenul politicii externe. Desigur, 
alăturarea soldaților australieni 
celor americani și sud-coreeni, pe 
linia încercării intervenționiștilor de 
a „internaționaliza" războiul din 
Vietnamul de sud, nu poate aduce 
o schimbare a raportului de forțe 
din Vietnam. Dar acest gest, con
siderat drept o continuare a unor 
angajamente mai vechi, a adîncit 
conflictul între diversele curente 
de opinie în parlamentul de Ia 
Canberra, cît șî în țară, în proble
ma poziției Australiei pe plan ex
tern.

Cercurile guvernamentale se 
pronunță pentru „solidaritate ne
condiționată cu marii și puternicii 
prieteni ai țării" din Occident. O- 
poziția laburistă, condusă de Ar
thur Calwell. preieră o neutralita
te strictă față de „războaiele ci
vile" din Asia de sud-est, în timp 
ce cercurile politice de stingă, ex- 
primînd voința maselor largi ale 
populației, se opun hotărît orică
rui sprijin acordat acțiunilor agre
sive împotriva poporului vietna
mez.

Delimitarea de poziții a princi
palelor forțe politice ale țării s-a 
impus cu atît mai mult cu cît sacrate în

„Congresul și Vietnamul"
stat Dean Rusk, de a fo
losi resursele depline ale 
departamentului său și 
de a face recomandări 
independente, dependen
ța exagerată de orga
nismele militare și de 
informații și divorțul 
dintre administrație și 
intelectualii țării — toa
te indică necesitatea u- 
nui interes mai viguros 
din partea Congresului.

Nicăieri acest lucru nu 
este mai vital ca în pro
blema Vietnamului, în 
legătură cu care se ridi
că grave probleme con
stituționale, o dată cu 
recunoașterea oficială a 
rolului combatant sporit 
al trupelor americane. In 
cele 18 luni ale Admi
nistrației Johnson, numă
rul soldaților americani 
din Vietnam s-a triplat, 
ajungînd la aproximativ 
46 500; o sporire ulte
rioară a efectivelor, pină 
la peste 60 000, pare imi
nentă. Avioane america
ne au intrat în luptă, ații 
în Vietnamul de sud cît 
și în Vietnamul de nord, 
în acest din urmă caz 
atacînd fățiș o țară fără 
declarație de război. 
Nave de război america
ne au bombardat coasta 
nord-vietnameză și exis
tă indicii că trupele te
restre americane — fo
losite la început cu titlul 
de „consilieri" în Vietna
mul de sud, apoi însărci
nate cu apărarea insta
lațiilor americane, jar ac
tualmente angajate di
rect în acțiuni — își vor 
însuși in curînd un roi 
combatant deplin, ca re
zervă tactică pentru aju
torarea unităților sud-

vietnameze aflate în di
ficultate.

Totuși, în nici un sta
diu nu au existat discu
ții importante in Con
gres și, cu atît mai pu
țin, o autorizare directă a 
ceea ce echivalează cu 
o hotărire de a purta 
războiul, lată de ce, 28 
de membri democrați ai 
Congresului au cerut a- 
cum, pe bună dreptate, 
președintelui Comisiei 
pentru afacerile externe 
a Camerei, să țină audieri 
publice cu privire la po
litica administrației în 
Vietnam.

Pierderile americane 
din Vietnam, deși încă 
relativ mici, depășesc de 
pe acum pe cele ale răz
boiului hispano-american. 
Alternativele care rămîn 
deschise președintelui 
sînt extraordinar de difi
cile; nici din punctul de 
vedere al unei politici 
sănătoase și nici din cel 
al îndatoririlor consti
tuționale, ele nu ar tre
bui să fie numai ale sale. 
Dacă își asumă răspun
derea de a transforma 
tragedia vietnameză în- 
tr-un război american —- 
fără a obține consimtă- 
mîntul Congresului și al 
națiunii — s-ar putea să 
ofere țara pradă unor 
dezbinări încă și mai pri
mejdioase decît cele care 
s-au ivit de pe urina 
războiului coreean".

★
In aceeași pro

blemă, și sub titlul 
,,America duce răz
boi", ziarul „St'JD- 
DEUTSCHE ZEI- 
TUNG“ scrie ;

„Recenta dispoziție a 
președintelui Johnson •

Relatarea unui grevist

cercurile guvernamental» se an
gajează tot mai direct alături de 
principalii promotori ai politicii a- 
gresive în Asia de sud-est. 
Chiar zilele trecute, în cadrul în
trevederilor avute la Washington 
de premierul Menzies cu președin
tele Johnson și alte oficialități ame
ricane, au fost examinate din nou 
probleme ale colaborării militare 
între cele două țări. Menzies a avut, 
de asemenea, întrevederi cu amba
sadorul S.U.A. în Vietnamul de sud, 
Maxwell Taylor, sosit la Washing
ton pentru consultări.

Alunecarea Australiei pe panta 
politicii aventuriste este legată de 
o evoluție politică ale cărei rădă
cini se află în trecut.

Perioada dintre cele două răz
boaie mondiale șl îndeosebi cel 
de-aî doilea război au adus Austra
lia, membră a Commonvealth- 
ului, într-o conjunctură deosebită. 
Capitalul britanic a fost nevoit să 
ridic» treptat restricțiile de ordin e- 
conomlc, ceea ce a făcut ca indus
tria australiană să cunoască o 
dezvoltare susținută. Debarcarea 
trupelor americane, care au pre
luat comanda forțelor aliate din 
Australia, a favorizat penetrația 
capitalului american în economia 
țării. Acum, după aproape 25 de 
ani, investițiile de capital ameri
can au depășit pe cele engleze. 
Treptat, cercurile conducătoare 
ale Australiei s-au legat tot mai 
strîns de capitalul american și 
și-au îndreptat din ce în ce mai 
mult privirile spre S.U.A. Trecerea 
tot mai marcată a Australiei în 
sfera dominației politice america
ne și colaborarea poiitico-mili- 
fară cu S. U. A. au fost con- 

1951, cînd guvernul 

Înlăturat fățărnicia că, în 
cazul forțelor militare a- 
mericane de 50 000 de oa
meni din Vietnam, este 
vorba de « consilieri» ai 
trupelor guvernamentale 
sud-vietnameze. LitĂita 
dintre micul corp de con
silieri — în acordul de la 
Geneva din 1954 fuseseră 
prevăzuți cîteva sute de 
oameni — și forțele mili
tare interventioniste fu
sese de mult depășită.

Din combatanți numiți 
consilieri, au devenit 
acum combatanți ce pot 
fi numiți ca atare... Ame
rica duce război în Asia. 
Această constatare nu 
poate fi cu nimic schim
bată.

Pentru americani și 
chiar pentru aliații lor e- 
xistă pe primul plan o 
întrebare : poate fi de
terminată și justificată o 
trecere de la intervenție 
la război numai de pre
ședinte și de consilierii 
săi, sau ca trebuie hotă- 
rîtă de o majoritate cali
ficată a parlamentului si 
a națiunii ? Critica la a- 
dresa lui Johnson, veni
tă din interiorul tării, de
vine tot mai puternică; 
se pare că s-a abuzat de 
permisiunea pentru «con- 
tralovituri» dată vara 
trecută președintelui de 
către Congres ; în pro
pria sa fracțiune demo
crată se cere o dezbatere 
în parlament, iar critici 
sarcastici sînt de părere 
că este bine că Gold
water nu a devenit preșe
dinte, căci ar fi făcut a- 
cum și el același lucru... 
pe care îl face Johnson".

trezoreria uzinelor! Aceasta este re
vendicarea noastră principală».

Direcțiunea de la Peugeot a în
țeles foarte bine: răspunsul său este 
un nu categoric. De ce? Pentru un 
motiv esențial. Piața automobilelor 
este ca un teren alunecos, războ
iul dintre firmele de automobile 
franceze — greu, războiul cu uriașii 
străini — nemilos. Fiecare vrea 
să-și păstreze munițiile : Peugeot, la 
fel ca ceilalți.

De la începutul grevei au fost 
pierdute nouă mii de automobile 
Totuși, direcțiunea consideră că are 
timp. Dar o «aureolă» de simpatie 
populară începe să-i înconjoare pe 
greviștii de la Peugeot. Lucrătorii 
de la Sochaux știu că, oricum, gre
va aceasta de un tip nou nu a fost 
zadarnică Ei știu că săptămînă a- 
ceasta colectivul de la Peugeot a 
bătut propriul său record: nouă săp
tămini de grevă față de opt, In 
1961".

conservator al Iul Menzies a con
simțit să ader» la planul de 
creare a „micului pact al Pacificu
lui" —- A.N.Z.U S. — din care mai 
făcea part» și Noua Zeelandă, dar 
în legătură cu crearea căruia An
glia nici nu fusese consultată. Atît 
A.N.Z.U.S., cît și blocul S.E.A.T.O., 
creai cîțiva ani mai tirziu și la care 
Australia a aderat, de asemenea, 
au un caracter agresiv, fiind în
dreptate împotriva statelor socialis
te și a mișcărilor de eliberare na
țională din Asia.

Antrenate pe această pantă, oîi- 
cialitățile australiene au intrat 
în cursa pregătirilor militare. 
Pentru prima dată în țară s-a 
Introdu» serviciul militar obligato
riu ; bugetul militar a luat proporții 
necunoscut» înainte. Totodată, tru
pe australiene au fost trimise în 
nordul insulei Borneo, aiături de 
cele britanice, iar acum un bata
lion de infanterie a fost deplasat în 
Vietnamul de »ud. Aceste măsuri, 
trecut» prin parlament de cercurile 
guvernante, formează obiectul unor 
critici serioase din partea opoziției, 
cît și a unor proteste energice din 
partea maselor largi.

După cum constată observatorii 
politici, opiniile vizînd reconsi
derarea poziției țării în problemele 
Asiei de sud-est sînt nuanțate în 
funcție de partidele și cercurile po
litice de opoziție care le exprimă. 
Tuturor acestora le este Insă co
mună aprecierea că actuala politi
că a guvernului Menzies de „soli
daritate necondiționată" cu S.U.A. 
și Anglia în privința Asiei de sud- 
est nu servește interesele majore 
ale poporului australian, ale păcii 
în Asia șl în lume.

Radu BOGDAN
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„Chenzină agitată
la Bruxelles"

Listele de excepții 
și criticile 
Norvegiei

*

J
Triumviratul generalilor

• Reexaminarea divergențelor in problema Hnan» 
țării Pieței comune agricole • Parisul se opune 
extinderii prerogativelor Parlamentului european

• Olanda amenință cu blocarea negocierilor

La Bruxelles s-a deschis o săp- 
tămînă încărcată pentru miniștrii 
participanțl la reuniunile Co
munității economice europene 
(C.E.E.). Aceștia s-au întîlnit ieri 
în două sesiuni paralele pentru a 
reexamina, printre altele, dosarul 
finanțării politicii agricole comu
ne. Discuțiile care au început, de 
o importanță deosebită pentru vii
torul „Europei agricole’ și 
tei comune în general, se 
dificile.

Consiliul ministerial al 
trebuie să ia o hotărîre în 
ța finanțării Pieței comune agrico
le, înainte de 30 iunie, cînd expi
ră vechiul regulament provizoriu 
de finanțare. In caz contrariu, 
«casa comună» — creată cu doi 
ani în urmă — și-ar pierde surse
le de alimentare. In ultimele săp- 
tămîni, însă nimic nu a indicat că 
divergențele dintre „cei șase' în 
această problemă ar putea fi con
ciliate.

Membrii C.E.E. se află, de mai 
multă vreme, în fața unui plan 
prezentat de Comisia Pieței co
mune. El preconizează crearea u- 
nei noi «case comune», în care să 
intre drepturile de vamă percepu
te la frontierele «celor șase» asu
pra mărfurilor industriale, cît și 
taxele vamale la produsele agri
cole importate din terțe țări, a- 
tuncl cînd acestea se cumpără la 
un preț mai scăzut decît cel al 
comunității. In felul acesta fieca
re stat membru al C.E.E. va pierde 
anual, începînd din 1967 pînă în 
1971, cîte o cincime din actualele 
venituri bugetare. „Planul Hall
stein", după numele președintelui 
Comisiei, concepe „casa comună’ 
ca un organ supranational, supus 
controlului Parlamentului euro
pean.

Franța se opune însă ideii ex
tinderii competenței Parlamentului 
european. „Controlul parlamentar, 
scrie «L’Aurore», înseamnă mersul 
accelerat spre o Europă-stat 
federal", ceea ce — după cum 
este știut — contravine concepției 
președintelui de Gaulle cu privire 
la „Europe des patries" (Europa 
patriilor). Iar «Le Monde Diploma
tique» arată că planul Hallstein 
„știrbește suveranitatea financiară 
a statelor membre", deoarece A- 
dunarea de la Strasbourg ar do- 
bîndi competențe ce sînt de re
sortul parlamentelor naționale". 
In același timp. Franța insistă ca 
pînă la expirarea vechiului regu
lament de finanțare a Pieței comu-

al Ple- 
anunță

C.E.E. 
privin-

ne agricole (30 iunie) noul regula
ment să fie adoptat.

Evocînd atmosfera redeschiderii 
„dosarului verde", «Combat» sub
liniază că Consiliul ministerial Iși 
reia lucrările într-un „climat deo
sebit de apăsător", referindu-se 
în acest sens și la convorbirile de 
Gaulle-Erhard în cursul cărora s-a 
abordat, printre altele, problema 
spinoasă a Pieței comune agricole. 
Dar rezultatele acestor convorbiri 
par să fi dat naștere la interpre
tări contradictorii, ceea ce nu face 
decît să îngreuneze sarcina miniș
trilor „celor șase".

Astfel, partea germană lăsase 
să se întrevadă ca sigură convo
carea, anul acesta, a unei conie- 
rințe la nivel înalt pentru a discuta 
relansarea planului „Uniunii poli
tice vest-europene' și să se creadă 
că ar fi intervenit un acord pentru 
amînarea scadenței de la 30 iunie. 
Din surse franceze s-a afirmat însă 
că convocarea unei asemenea con
ferințe rămîne dependentă de evo
luția situației din săptămînile ur
mătoare, adică de rezultatele ac
tualelor confruntări de la Bruxelles. 
In acest sens ziarul «La Nation» 
scrie : „Cu greu se poate imagina 
angajarea unor convorbiri politice 
între șefii de state în cazul cînd 
discuțiile de la Bruxelles ar eșua".

Se pare însă, așa cum arată și 
ziarul «Paris Jour», că chiar în con
dițiile realizării unei înțelegeri 
franco-vest-germane va fi greu de 
găsit o soluție în problema finan
țării în viitor a politicii agricole co
mune. După cum se știe, Olanda 
amenință cu blocarea Pieței comu
ne, în cazul în care nu se vor lua 
măsuri menito să ducă la formarea 
unei «Europe federale și parlamen
tare». R.F.G. este, în principiu, de 
acord cu Olanda.

Avînd în vedere toate acestea, 
ziarul „Combat” scrie : „Este de 
așteptat o înfruntare puternică în
tre cele două concepții ireconcilia
bile". „f . ........................
simismul 
acestor 
chenzină 
Iar «Le 
unei „crize foarte grave în cazul că 
pozițiile divergente nu se vor 
tranșa la Bruxelles. Orice hotărîre, 
adaugă ziarul citat, trebuie luată 
cu unanimitate, iar fără olandezi 
totul e blocat".

BONN 14 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat postului de radio 
vest-german „Deutschland-Funk", 
ministrul de externe norvegian 
H. Lange s-a arătat foarte pesimist 
în legătură cu eventualitatea rea
lizării unui acord total în cursul 
negocierilor privind reducerea cu 
50 la sută a tarifelor vamale — așa 
cum se preconizează în cadrul run
dei Kennedy. După ce și-a expri
mat speranța că Piața comună va 
reveni asupra unor produse în
scrise pe lista de excepții, el a a- 
preciat drept o iluzie reducerea 
cu 50 la sută a tarifelor vamale. 
El a criticat lista de excepții pre
zentată în bloc de țările Pieței co
mune, precizînd că pe listă figu
rează multe dintre cele mai im
portante produse de export 
țării sale.
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La Chicago continuă acțiunile populației de culoare in sprijinul luptei 
pentru Înlăturarea discriminărilor rasiale în școli. In fotografie : aspect 
din timpul unei demonstrații care a avut loc zilele trecute pe străzile 

orașului

.L'Aurore", împărtășind pe- 
în legătură cu rezultatele 
discuții, 

agitată la Bruxelles".
Figaro» vede începutul

întrevede : „O

Alexandru GHEORGHIU

Paris, 14 Iunie

Consfătuirea
de la Chequers
între bugetul militar fl dificultățile economice

Premierul britanic, Harold Wilson, a 
convocat duminică la reședinfa sa de la 
Chequers pe principalii miniștri ai cabi
netului pentru o consfătuire ce a avut 
înscrisă pe ordinea de zi examinarea 
problemei cheltuielilor destinate apără
rii, prin prisma actualelor dificultăți 
prin care frece economia Angliei. Con- 
semnînd faptul că cei nouă miniștri 
prezenji, printre care titularii portofo
liilor afacerilor externe, finanțelor, eco
nomiei, apărării, aviației, au conferii 
fără întrerupere timp de peste 12 ore, 
observatorii din capitala Marii Britanii 
au apreciat că s-a procedat la o anali
ză aprofundată a posibilităților de re
ducere a cheltuielilor militare.

Deși nu a existat nici un comunicat 
oficial privind rezultatele consfătuirii 
se consideră că ea a prilejuit ana
lizarea unor importante aspecfe ale 
strategiei britanice în viitor. Marile 
cheltuieli militare ale Angliei care, în 
sumă de 2 100 000 000 lire, reprezintă ‘ 
aproape o treime din bugetul pe anul 
acesta, sînt considerate drept un factor 
major în actuala situație critică a balan
ței engleze de plăți.

De fapt examinarea problemei a în
ceput încă în urmă cu opt luni, cu pri
lejul unui week-end asemănător orga
nizat tot la Chequers, în noiembrie, 
anul trecut. De atunci guvernul laburist 
a abandonat trei mari proiecte de cons
trucții de avioane militare. Astfel, au fost 
oprite lucrările la construirea bombar
dierului tactic și de recunoaștere 
„TSR-2”, la avionul de vînătoare cu 
reacfie „P-1 154“ și la avionul de trans
port „HS-681 ” o parte a comenzilor de 
avioane fiind îndreptată spre industria 
aeronautică nord-americană. De data a- 
ceasta, surse informate au declarat, 
după cum arată agenfia Reuter, că 
„principala direcție a economiilor va fi 
axată spre cheltuielile militare efectuate 
în străinătate". Primul ministru Wilson 
declarase deja că guvernul său este ho
tărît să reducă cu 50 pînă la 100 mi
lioane de lire aceste cheltuieli care 
s-au ridicat anul trecut la 300 milioane 
de lire. De pe acum a început să se 
vorbească despre eventuala desființare 
a unor baze militare din străinătate, a 
căror menfinere nu mai are de fapt o 
însemnătate strategică in actualul stadiu 
de dezvoltare a tehnicii de luptă.

Dar, din surse engleze, s-a menfio- 
nat că nu trebuie trecută cu vederea 
nici dorinfa guvernului de a objine o 
compensare a cheltuielilor sale pentru 
menjinerea unei forte de 50 000 de 
militari In R._ F. Germană, care costă 
tezaurul 85 milioane de lire anual. In 
această problemă — arată agenfia Reu
ter — „este de așteptat, pentru sfîrși- 
tul acestei luni, o tocmeală aprigă între 
guvernul britanic și cel vest-german".

In toate ocaziile pe care le-au avut, 
miniștrii englezi au ținut însă să subli
nieze că aceste economii bugetare vor 
fi făcute în așa fel Incit „să nu fie afec
tate angajamentele Marii Britanii ca 
membră a alianței atlantice". Cu alte 
cuvinte, nu se au în vedere măsuri care 
să ducă efectiv la reducerea cursei înar
mărilor — așa cum cere opinia pu
blică britanică, potrivit cu interesele 
păcii și ale economiei britanice.

N. S.

Această sferă de oțel cu un dia
metru de 6 m va fi scufundată in 
mare la o adîncime de 140 m. In 
ea vor lua loc șase oameni, sub 
conducerea cunoscutului cercetă
tor Cousteau, care vor face ex
periențe privind condițiile de 

lucru ale omului !n mare

Intr-o corespondență din Japo
nia, ziarul „New York Times" a- 
nunță că guvernul suedez a făcut 
avansuri ambasadei japoneze din 
Stockholm în sensul aderării Ja
poniei la Asociația Europeană a 
Liberului Schimb. Ziarul japonez 
„Asahi" arată că nu se știe încă dacă 
propunerea este o sugestie parti
culară a guvernului suedez, sau 
dacă reprezintă o hotărîre comună 
a „celor șapte". Fapt este că ves
tea, considerată (la început) de ob
servatorii politici occidentali drept 
un zvon, a trezit interes în Ja
ponia. „Guvernul japonez — scrie 
corespondentul din Tokio al ziaru
lui englez Times — deși luat oa
recum prin surprindere a hotărît 
să se facă un studiu privitor la 
implicațiile acestei probleme". Cu
noscutul cotidian economic japo
nez „Nihon Keizai" scrie că în le
gătură cu aceasta se vor studia în 
special următoarele probleme : 
Cum va fi tratată Japonia dacă se 
va realiza o apropiere între Co
munitatea Economică Europeană și 
Asociația Europeană a Liberului 
Schimb ? Contravine apartenența 
Japoniei la A.E.L.S. politicii duse 
de această țară în sensul promo
vării unui comerț din ce în ce mai 
liber ? Care vor fi obligațiile și 
concesiile cerute Japoniei ? între
barea pe care ziarul nu a îndrăz
nit să o pună — dar care se află 
în centrul atenției tuturor studii
lor ce se vor efectua — este ce 
avantaje va avea Japonia de pe 
urma aderării la A.E.L.S.

Republica Dominicana

0. I. M. și promovarea 
cooperării internaționale 
Declarațiile reprezentantului R. P. Române 
la Conferința Internațională a muncii

GENEVA 14. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite : 

La Geneva continuă lucrările 
Conferinței internaționale a mun
cii. Primul vorbitor al ședinței de 
luni a fost șeful delegației R. P. 
Române, Vasile Dumitrescu. Vorbi
torul a subliniat că O.I.M. are da
toria de a-și aduce contribuția la 
consolidarea păcii prin promova
rea cooperării multilaterale — ba
zată pe respectarea suveranității 
fiecărui stat, pe dreptul inviolabil 
al popoarelor de a dispune de pro
pria lor soartă. In acest sens, ea 
trebuie să se opună cu hotărîre în
călcării acestor principii, oriunde 
s-ar produce aceasta. Delegația ro
mână nutrește convingerea fermă 
că interesele păcii și securității in
ternaționale reclamă încetarea ne- 
întîrziată a acțiunilor agresive 
împotriva poporului vietnamez și 
a intervenției din Republica Domi
nicană și în alte părți ale lumii.

Referindu-se la raportul prezen
tat de secretarul general al O.I.M., 
șeful delegației române a insistat a- 
supra importanței formării de ca
dre naționale în vederea valorifi
cării resurselor materiale și a dez
voltării economice, înfățișînd unele 
aspecte din experiența R. P. Ro
mâne în acest domeniu. In legă
tură cu situația resurselor umane 
din țările în curs de dezvoltare, 
vorbitorul a insistat asupra nece
sității extinderii programelor de

Misiunea de conciliere
a O. S. A. bate pasul pe loc

SANTO DOMINGO 14 (Ager
pres). — Forțele imbertiste au ares- 
stat duminică pe aeroportul din 
Santo Domingo pe Caonao Javier, 
unul din liderii Partidului social- 
creștin-dominican. Javier se întor
cea dintr-o călătorie în America de 
sud, unde a solicitat să obțină spri
jinul guvernelor din țările vizitate 
în favoarea recunoașterii guvernu
lui constitutionalist condus de Ca- 
amano. Tot duminică a avut loc un 
miting al populației în sectorul 
ocupat de forțele lui Caamano, or
ganizat cu ocazia aniversării a șase 
ani de cînd dictatorul dominican 
Trujillo a fost înlăturat de la pu
tere.

Participanții la miting și-au ex
primat hotărîrea de a lupta pentru 
reîntoarcerea la regimul constitu
țional și au cerut evacuarea tru
pelor străine din țară.

Pe de altă parte, între reprezen
tanții O.S.A. și reprezentanții celor 
două părți aflate în conflict au con-

tlnuat tratativele. Concilierea re
prezentanților O.S.A. nu a dus nici 
pînă în prezent la rezolvarea cri
zei politice, cele două părți rămî- 
nînd pe pozițiile cunoscute. Caama
no condiționează soluționarea crizei 
de revenirea la regimul constituțio
nal, în timp ce generalul Barreras 
pretinde că deține controlul în țară 
și deci guvernul său ar fi singurul 
legal.

Formarea noului
KHARTUM 14 (Agerpres). — 

Primul ministru sudanez, Moha
med Ahmed Mahgoub, a anunțat 
formarea noului cabinet, în care, 
în afara postului de premier, el îl 
deține și pe cel al ministrului a- 
părării.

Din noua echipă guvernamen
tală mai fac parte Mohamed Ibra-

a-
să

SAIGON 14 (Agerpres). — Lide
rii militari sud-vietnamezi s-au 
întrunit în cursul zilei de duminică 
pentru a discuta și soluționa situa
ția creată după ce premierul Quat, 
cu consimțămîntul șefului statului, 
Suu, a încredințat puterea militari
lor. Ei au hotărît alcătuirea unui 
Consiliu național, condus de gene
ralul Nguyen Van Thieu, fostul mi
nistru de război în guvernul lui 
Quat. El cuprinde în total 10 ofițeri 
superiori. A fost creat un Comitet 
suprem, alcătuit din 3 militari, 
respectiv din Nguyen Van Thieu, 
Nguyen Huu Co, șeful statului ma
jor al trupelor guvernamentale 
care răspunde de desfășurarea răz
boiului împotriva forțelor patrioti
ce, și generalul Nguyen Cao Ky, 
comandantul forțelor aeriene.

La dezbaterile de duminică, mili
tarii au hotărît crearea a două or
ganisme — un Consiliu adminis
trativ, cu rol consultativ, și un 
Consiliu executiv care, de fapt, va 
îndeplini funcțiile guvernului. Se 
crede că în fruntea Consiliului 
executiv se va afla generalul 
Nguyen Cao Ky. Membrii Consi
liului executiv nu vor fi miniștri, 
ci comisari. Consiliul Național va 
defini ulterior forma șl atribuțiile 
instituțiilor statului sud-vietna
mez.

In Comitetul executiv sînt cu
prinse patru sectoare principale :

4 
problemele războiului, economia 
și finanțele, cultura și problemele 
sociale, precum și afacerile exter
ne și justiția.

Luni dimineața, generalul Ngu
yen Cao Ky a început consultă
rile în vederea alcătuirii Consiliu
lui executiv și a numirii comisari
lor.

Potrivit relatărilor coresponden
tului agenției Reuter, după întoar
cerea la Saigon, generalul Max
well Taylor s-a întîlnit cu gene
ralul Nguyen Van Thieu. Potrivit 
unor surse sigure, în cursul aces
tei întrevederi, Taylor și-a expri
mat neliniștea în legătură cu 
crearea triumviratului, format din 
generali.

DECLARAȚIA
MINISTERULUI DE EXTERNE
AL R. D. VIETNAM

VIENA. La chemarea organiza
ției „Mișcarea pentru pace și de
zarmare*, sute de locuitori ai Vie- 
nei au participat duminică la un 
marș pentru 
pe plan 
și pace.

Înțelegere reciprocă 
internațional, dezarmare

i
După cum anunță agen- 

Nouă, S.U.A. au în-
PEKIN.

ția China 
treprins din nou o acțiune provo
catoare la adresa R. P. Chineze.
La 14 iunie, un avion american a 
pătruns în spațiul aerian deasupra 
insulelor Iunsin și Dun, din apele 
teritoriale ale provinciei Guandun.

VARȘOVIA. A fost semnat un 
acord privind colaborarea între 
Centrul <\e cercetări în domeniul 
energeticii din orașul Gliwice 
„Energopomiar" și societatea fran
ceză pe acțiuni „Stein et Rube" 
din Paris. Acordul prevede cola
borarea în cercetările privind 
construcțiile și tehnologia în do
meniul energeticii.

BERLIN. La Invitația Camerei de 
comerț exterior a R. D. Germane, 
la 14 iunie a sosit la Berlin o dele-

gație economică austriacă, con
dusă de Franz Korinek, secretar 
general al Camerei federale pen
tru comerț și industrie a Austriei. 
Aceasta este prima delegație, eco
nomică oficială a Austriei care 
face o vizită în R. D. Germană.

BERLIN. Un purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Externe

cooperare tehnică, îndeosebi în 
cest domeniu. O.I.M. va trebui 
se preocupe și de alte probleme so
ciale ale dezvoltării, ca abolirea 
discriminării în materie de muncă, 
lichidarea șomajului, studierea con
secințelor progresului tehnic.

Șeful delegației române s-a oprit 
apoi asupra structurii actuale a 
O.I.M. Nu se poate vorbi de exis
tența unei adevărate universalități, 
a precizat el, atîta timp cît în or
ganizație continuă să nu fie repre
zentate sute de milioane de oameni 
și sindicatele lor. Am în vedere 
R. P. Chineză, R. D. Vietnam, 
R. P. D. Coreeană și R. D. Germană, 
menținute în mod artificial în afara 
organizației. De asemenea trebuie 
să se pună capăt practicilor discri
minatorii care se manifestă față de 
delegații directorilor de întreprin
deri și ai oamenilor muncii din 
țările socialiste și să se aplice cu 
strictețe principiul reprezentării 
geografice echitabile în toate orga
nele O.I.M., cît și în recrutarea per
sonalului Biroului Internațional a! 
Muncii.

In continuare au luat cuvîntul 
delegații Somaliei,
Insulei Mauriciu și alții. Delega
ții R. P. Ungare și R.S.S. Ucrai
nene au cerut reprezentarea tutu
ror țărilor în organizație, respec
tarea principiului universalității 
O.I.M.

Plenara C. C. al P.
din Belgia

Venezuelei,

BELGIA

c.
BRUXELLES 14 (Agerpres). — 

După cum scrie ziarul „Le Drapeau 
Rouge", între 11 și 12 iunie a avut 
loc la Bruxelles plenara C.C. al 
Partidului Comunist din Belgia, la 
care au fost dezbătute probleme 
ale situației politice din țară după 
alegerile parlamentare.

Ernest Burnelle, președintele 
P.C. din Belgia, a prezentat un ra
port în care a subliniat însemnă
tatea succesului obținut de parti
dul comunist în alegeri.

Pienara C. C. al P. C.
din Finlanda

HELSINKI 14 (Agerpres). — 
Plenara C.C. al P.C. din Finlanda, 
care a avut loc în zilele de 12 și 
13 iunie, a hotărît convocarea ce
lui de-al XIV-lea Congres ordi
nar al partidului pentru zilele de 
29—31 ianuarie 1966, la Helsinki.

Criza guvernamentală 
se prelungește

HANOI 14 (Agerpres). — La 14 
iunie, Ministerul Afacerilor Exter
ne al R. D. Vietnam a dat publici
tății o declarație în care condamnă 
hotărîrea din 8 iunie a guvernului 
S.U.A. de a trimite trupe ameri
cane în Vietnamul de sud pentru 
a participa direct la războiul agre
siv. Guvernul S.U.A. — se spune 
în declarație — a luat această ho
tărîre din cauza impasului tot mai 
grav în care se află ducînd acest 
război de agresiune.

Declarația subliniază că „poporul 
sud-vietnamez este pe deplin în
dreptățit să folosească toate mijloa
cele necesare în lupta sa împotriva 
agresiunii imperialiste americană, 
pentru apărarea independenței sale 
naționale și a păcii", să ceară R.D. 
Vietnam și țărilor prietene să tri
mită voluntari care să lupte ală
turi de el, așa cum se arată în de
clarația din 9 iunie a Frontului 
Național din Eliberare din Vietna
mul de sud.

In încheiere, se arată că guver
nul R. D. Vietnam avertizează gu
vernul S.U.A. că poartă 
răspundere pentru toate 
țele care rezultă de pe 
țiunilor sale agresive.

★
In cursul zilei de 13 iunie, nu

meroase grupuri de reactoare de 
luptă americane au pătruns în spa
țiul aerian al R. D. Vietnam și au 
bombardat mai multe obiective e- 
conomice din provincia Thanh 
Hoa, numeroase localități din pro
vinciile Quang Binh, Ha Tinh și 
Nghe An. In urma acestor raiduri 
aeriene, numeroase persoane au 
fost ucise și rănite. După primele 
rapoarte, 2 avioane au fost doborî- 
te și numeroase alte avioane au 
fost avariate.

Intr-un mesaj adresat Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control din Vietnam, misiunea de 
legătură a înaltului comandament 
al Armatei populare vietnameze 
protestează energic împotriva a- 
cestor noi acțiuni agresive între
prinse de guvernul S.U.A.

întreaga 
consecin- 
urma ac-

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anunță că 
luni, înainte de a pleca la Oslo în- 
tr-o vizită de trei zile, regele 
Baudouin al Belgiei a avut o în
trevedere cu Auguste de Schriy
ver, „informatorul" însărcinat să 
găsească o soluție crizei guverna
mentale, care 
de-a 23-a zi. 
acum ale lui 
cilia pozițiile

a intrat luni în cea 
încercările de pînă 

Schriyver de a con- 
dlvergente ale prin-

cabinet sudanez
him Khalil, ministru al afacerilor 
externe și al justiției, Ibrahim al 
Mufti, ministru de finanțe și al 
economiei, și alții. Trei posturi mi
nisteriale, rezervate provinciilor 
din sudul Sudanului, au rămas 
deocamdată vacante pînă la __de- 
semnarea miniștrilor respectivi.

cipalelor trei partide politice bel
giene — social-creștin, socialist și 
liberal — nu au dat nici un re
zultat, ultimul refuzînd să partici
pe la o eventuală coaliție cu cele
lalte două partide ca urmare a 
divergențelor pe marginea proiec
telor de revizuire a constituției 
și de soluționare a problemei ling
vistice din Belgia. Amintim că 
criza guvernamentală din Belgia a 
fost provocată de rezultatul recen
telor alegeri parlamentare, cînd 
coaliția social-creștină și socialistă 
a înregistrat mari pierderi de vo
turi în favoarea liberalilor. In 
noua compoziție a parlamentului, 
fostei coaliții îi lipsește un vot 
pentru a dispune de majoritatea 
de două treimi necesară adoptării 
proiectelor de revizuire a consti
tuției, proiecte înscrise în progra
mul electoral al celor două partide.

Se apreciază că după reîntoar
cerea regelui din Norvegia s-ar 
putea să fie numită o personali
tate care să formeze guvernul.

Gaze toxice împotriva 
patrioților angolezi

Un comunicat publicat la Alger 
de Misiunea permanentă a guver
nului revoluționar al Angolei în 
exil arată că „Forțele armate colo
nialiste au împrăștiat în ziua de 6 
iunie mari cantități de gaze toxice 
asupra regiunii Dembos, nu de
parte de localitatea Bula-Atumba, 
precum și la 80 km , spre sud de 
Golunto-Alto, cu scopul de a-i 
masacra pe luptătorii angolezi care 
în ultimul timp au provocat pier
deri foarte grele detașamentelor 
salazariste din munții și pădurile 
regiunii Dembos".

Comunicatul precizează : „De la 
un timp, forțele portugheze recurg 
la acest procedeu criminal șl inu
man, dar este pentru prima dată 
că au fost folosite gaze în canti
tăți atît de importante".

Ochab șl Ryszard Strzelecki, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., Wladyslaw Wicha, se
cretar al C.C., s-au întîlnit cu mem
brii delegației R.D. Vietnam, con
dusă de Le Thanh Nghi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

restabilirea suveranității Republicii 
Dominicane. Declarația a fost sem
nată, printre alții, de Maria Rosa 
Oliver (Argentina), Jorge Edwards, 
(Chile), Francisco Espinoza Duenas 
(Peru), Carlos Fuentes (Mexic), 
Isidoro Aguirre (Uruguay), Nicolas 
Guillen, Lisandro Otero, (Cuba), 
Manuel Galich (Guatemala), Rene 
Depestre (Haiti) ș.a.

munisti independenți. Tribunalul 
a condamnat pe Klaus Weidle și 
Max Walniga la nouă luni închi
soare, iar pe Karl Lorenz la cinci 
luni închisoare.

SCURTE ȘTIRI

ALGER. Luni după-amiază s-a 
deschis la Alger cea de-a III-a șe
dință plenară a Comitetului Cen
tral al partidului Frontul Național 
de Eliberare din Algeria. Ordinea 
de zi cuprinde probleme cu carac
ter economic, privind, îndeosebi, 
reforma agrară și industrializarea 
tării.

MONTEVIDEO. Ministrul aface
rilor externe al Uruguayului a de
clarat recent că Uruguayul se 
pronunță împotriva creării forțe
lor armate interamericane, întru- 
cît consideră că este vorba de o 
formă de amestec în treburile 
altor țări.

al R. D. Germane a declarat că an
corarea navei experimentale 
„Claude Ricketts', făcînd parte din 
proiectata flotă a forțelor nucleare 
multilaterale, la Bremerhaven (R.F. 
Germană) constituie un nou act 
periculos al politicii de încordare 
internațională.

VARȘOVIA. Agenția P.A.P. a- 
nunță că Zenon Kliszko, Edward

PARIS. La 14 iunie a sosit la Pa
ris Ivan Budinov, ministrul co
merțului exterior al R.P. Bulgaria.

HAVANA. Aproximativ o sută 
de reprezentanți ai intelectualită
ții latino-americane (scriitori, ar
tiști etc) au difuzat o declarație 
cerînd evacuarea trupelor nord- 
amerlcane de la Santo Domingo și

BONN. Tribunalul din Flensburg 
(R. F. Germană) a pronunțat sen
tința în procesul democraților 
vest-germani, Klaus Weidle, Max 
Walniga șl Karl Lorenz, acuzați 

pentrude „activitate subversivă 
faptul că la alegerile pentru 
Bundestag din 1961 și-au prezen
tat candidatura în calitate de co-

WASHINGTON. Printr-un sem
nal radio trimis de la centrul de 
cercetări spațiale Pasadena, luni 
a fost efectuată ultima manevră de 
orientare în direcția planetei Mar
te a stației automate interplaneta
re americane „Mariner-4". Semna
lul, care a străbătut distanta pînă 
la stație timp de 10 minute, a in
dicat că manevra a fost executată 
cu succes. La 
va trece la 
5 600 mile de 
transmite pe
televiziunii, 21 de fotografii.

14 iulie, „Mariner-4‘ 
o distantă de circa 
planeta Marte șl va 
Pămînt, cu ajutorul
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