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La ordinea zilei pe ogoare: 
ÎNTREȚINEREA CULTURILOR 

.•> ■

REZULTATE INEGALE
LA PRĂȘIT

(ulturile de primăvară se 
bine, dar nici buruienile nu stau pe loc

dezvoltă

Folosirea tuturor mijloacelor de lucru 
pentru grăbirea prășitului

în regiunea 
tura ridicată 
alternat cu ploi scurte, ceea ce a 
grăbit creșterea atît a culturilor 
prășitoare, cît și a buruienilor. La 
îndrumarea consiliilor agricole și 
a specialiștilor, țăranii cooperatori 
au împînzit ogoarele, muncind cu 
spor la lucrările de întreținere.

în raionul Salonta, pe terenurile 
cooperativelor agricole din Gepiu, 
Mădăras, Roit, Berechiu, Salonta 
sute de țărani prășeau a doua și 
a treia oară sfecla de zahăr, pri
ma și a doua oară floarea-soare- 
lui. La porumb se face de către 
mecanizatori o lucrare cu sapa 
rotativă. La S.M.T. Cefa, directo
rul. tov. Ioan Matiu. a relatat că ’ 
cele 26 de sape rotative sînt folosite 
din plin. Mecanizatorul Ion Her- 
dean, care lucrează la cooperativa 
agricolă ..Drapelul roșu" din Sa
lonta, a realizat un cuplu din 
două sape rotative și astfel a reu
șit să prășească peste 100 hectare 
într-un timp scurt.

— Din cauza ploilor am semă
nat mai tîrziu decît în alți ani — 
a declarat tov. Vasile Cirtea, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție din Batăr. Vrem totuși 
să obținem o recoltă bună. Lucră
rile de îngrijire le facem Ia timp 
și de bună calitate. Pînă acum am 
termhurt primele două prașile șî 
răritul pe cele 133 hectare cu sfe
clă de zahăr și este în toi prășitul 
mecanic și manual al florii-soare- 
lui pe cele 80 de hectare. La po
rumb am dat o prașilă mecanică 
pe 100 ha.

Cu mult .spor se lucrează și la 
cooperativele agricole din Mădă
ras, Crișul Negru, Ianoșda, Gepiu, 
Arpășel, Sînnicolau Român, Bere
chiu etc.

în raionul Salonta sînt însă uni
tăți în care consiliile de condu
cere „mai lasă floarea-soarelui și 
porumbul să aștepte". în timp ce 
la Berechiu lucrările de întreți
nere a culturilor sînt mult avan
sate, la cooperativa agricolă din 
Cefa, comună vecină, prășitul flo- 
rii-soarelui și al porumbului nici 
nu a început. O situație asemă
nătoare este și la Cociuba, Căuajd, 
Săldăbaș etc.

Și în raionul Criș există preo
cupare pentru grăbirea lucrărilor 
de întreținere a culturilor. Pare 
cu totul nelalocul ei o notă tele-

Crișana, tempera
din ultimele zile a

fonică transmisă de la consiliul 
agricol raional în ziua de 27 mai 
unităților : „Se vor utiliza toate 
sapele rotative, cultivatoarele 
mecanice și hipo la întreținerea 
culturilor..." Această notă ar pu
tea fi interpretată ca și cum pră- 
șitul n-ar trebui început fără a- 
ceastă indicație. Numai că în timp 
ce telefoanele zbîrnîiau, vestind 
dispoziția, majoritatea cooperato
rilor zoreau prășitul. La coope
rativa agricolă „Viață nouă“ din 
Sîntana s-a făcut prima, prașilă 
mecanică pe mai bine de 400 hec-

tare cu porumb. Sfecla de zahăr 
se prășește acum a 3-a oară pe 
360 hectare. Mult avansate sînt 
lucrările de întreținere a cultu
rilor și la cooperativele agricole 
din Simand. Comlăuș, Olari, Ca
poral Alexa, Grăniceri și altele, 

în raionul Criș mai sînt unități 
agricole printre care cele din 
Sintea Mare, Chișincu Criș, Ant, 
Sintea Mică și altele unde în timp 
ce la celelalte culturi prăsitoare 
lucrările de întreținere sînt 
înaintate, porumbul încă nu 
fost prășit deloc. Pe raion, 
cele aproape 20 000 hectare 
porumb s-au întreținut cu 
rotativă abia 3100 ha.

Mult mai întîrziate sînt aceste 
lucrări în celelalte raioane ale 
regiunii: Ineu, Oradea, Beiuș, 
Șimleu. Este necesar ca în aceste 
zile lucrările de întreținere a cul
turilor să fie intensificate în toa
te raioanele.

mai 
a 

din 
cu

sapa

Herman GROSU 
coresp. „Scînteii"
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Ce e disputa
științifică
studențească ?

ridică In 
încep să 
duc spre

Activitatea universitară 
fața tinerilor, care abia 
pășească pe treptele.ce 
culmile înalte ale științei' și cul
turii, probleme complexe. Nu e 
deloc ușor să parcurgi un volum 
uriaș de pagini pline de formule 
și definiții, de principii teoreiice, 
să acumulezi ceea ce geniul uman, 
înțelepciunea multor generații au 
plămădit în acest tot unitar pe 
care-1 numim civilizație și care se 
manifestă în domenii concrete : 
știință, tehnică, artă, cultură. Nu 
e ușor, dar e posibil, deoarece, la 
vîrsta înfloritoare de 18—22 de ani, 
tînărul e 
studieze, 
însușirile 
nestăvilit 
cunoștințe, de adevăr, de idealuri.

Iată de ce și misiunea {actori
lor care concură la pregătirea și 
educarea tineretului studios cu
prinde în sine nu numai latura 
de a transmite studenților întreaga 
bogăție de 
practice de care au 
viitoarea lor profesiune, în viață, 
dar și de a-i învăța cum să 
jungă la însușirea profundă a tu
turor cunoștințelor, de a le dezvol
ta gîndirea proprie, a le forma 
deprinderea de a lucra la nivel 
universitar. Căci, după cum de
monstrează experiența fiecăruia, 
simpla memorare mecanică a da
telor din cursuri, expuneri, tratate

dornic să citească, să 
are puterea de muncă și 

necesare, entuziasmul 
și mintea nesățioasă de

noțiuni teoretice și 
nevoie în

a-

Seara la Pialra Neamț

I

Foiletoane
de Nicuță Tănase

Un băiat caută 
acoperiș

Primirea de către tovarășul Nicolae Ceausescu
1 9

a ambasadorului R. D. Vietnam
Vineri, 28 mai 1965, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, prim-secret^r 
al C.C. al P.M.R., a primit în 
audiență pe Hoang Tu, ambasa
dor extraordinar și plenipoten-

țiar al R. D. Vietnam la Bucu
rești, la cererea acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție prietenească.

nu reprezintă principalul în pro
cesul învățăturii ; uneori ocupă 
chiar un loc puțin important. Stu
dentul trebuie să-și însușească o- 
bișnuința de a cerceta 
și sursele documentare, 
parcurgere sistematică 
curs sau text, să aibă

izvoarele 
modul de 

a unui 
capacita

tea de a sesiza și a înțelege în
lănțuirea logică a noțiunilor, a 
ideilor. Există o mare varietate de 
mijloace ce ne stau la dispoziție 
în acest scop. Mă opresc Ia semi- 
narii.

Nu e o formă nouă de lu
cru în învățămîntul superior. Se
minarul a dat unor cadre di
dactice de prestigiu și pedagogi 
cunoscuți, chiar și din institutele 
tehnice, posibilitatea să contribuie 
la formarea multor generații de 
specialiști. N-am uitat nici azi, 
după cîteva zeci de ani, dezbate
rile aprinse din seminariile dască
lilor mei de la politehnica din 
București, îndeosebi ale cunoscu
tului matematician David Emanuel. 
Seminarul este socotit ca o latură 
tot mai importantă, obligatorie a 
activității studenților. L-am legat 
intenționat de procesul învățăturii, 
al însușirii cunoștințelor, deoarece 
personal îl consider un bun prilej 
de a lucra direct cu studenții, de 
a le cunoaște aptitudinile, preocu
pările și a le îndruma pe făgașul 
lor firesc pentru a se dezvolta și 
rodi.

Mi se pare mai puțin eficient și 
chiar needucativ a considera se
minarul doar un mijloc de a veri
fica dacă studenții și-au însușit un 
anume volum de noțiuni prevăzute 
în program, deși, pe alocuri, este 
folosit exclusiv în acest scop. Acei 
care îl organizează în acest fel 
cred, probabil, că îi ajută pe stu- 
denți. După părerea mea, a gîndi 
astfel înseamnă a greși.

Desigur această formă de acti
vitate didactică e mai potriviță 
pentru tinerii din primii ani de 
studii. Mai întîi, deoarece sînt pro
gramate seminarii (mă refer în
deosebi la institutele tehnice) la 
disciplinele de cultură generală și 
tehnică-matematică, mecanică, re
zistența materialelor, organe de 
mașini, termotehnică — care for
mează fundamentul teoretic solid 
pentru disciplinele de profil spe
cifice viitorului specialist. Și, în ăl 
doilea rînd, pentru că e bine că, 
de la primii pași în facultate, stu
denții să-și formeze și apoi să-și 
dezvolte un sistem rațional, siste
matic, perseverent de învățătură, 
de muncă.

După părerea mea, însă, este 
mai folositor ca seminariile să-?i 
propună să dezbată și să a- 
profundeze capitolele mai impor
tante din cursul respectiv, măi 
ales sub aspectul legăturii cu via
ța a noțiunilor și principiilor teo
retice, al aplicării lor în procesul 
de producție, în practica construc
ției socialismului.

(Continuare în pag. V-a)

LA CANNES

Pe un mare
șantier IN CEASUL AL 12-LEA
industrial DIALOG INTRE CONSTRUCTORI Șl BENEFICIARI

— Constructorii noului combinat 
ocupă un loc de frunte în între
cerea socialistă ce se desfășoară pe 
șantierele Olteniei. Și îl ocupă pe 
merit, ne-a spus tovarășul ing. MI
HAIL VOICU, directorul viitoru
lui combinat. Subiectul dialogului 
fiind termene și răspunderi, aș vrea 
să arăt că constructorii și montorii 
merită cu prisosință cuvinte de lau
dă' din partea noastră. Fabrica de 
mobilă a avut termen de intrare în 
producție data de 30 iunie, iar cea 
de placaj — 30 septembrie. La ora 
actuală, ambele se al'lă în ultimele 
zile de probe tehnologice. Prima va 
intra în funcțiune cu 30 de zile mai 
devreme, a doua cu patru luni. La 
"abrica de furnire estetice, lucrările 
„sînt înaintea graficului cu aproape 
trei luni. Pînă în prezent au fost 
predate și o serie de alte obiective 
care condiționează punerea în func
țiune a combinatului. Dar vorbind 
deschis vă pot spune că există po
sibilități mult mai mari care nu 
sînt pe deplin fructificate. De 
exemplu, nu există o justă corelare 
între angajamentele constructori
lor și graficele de execuție, între 
termenele stabilite și ceea ce se 
poate realfza pe șantier.

Pentru a elucida această pro-

Cele două intrări ale Turnului Severin au devenit și porți ale unor mari șantiere in
dustriale. La una din ele întîlnești constructorii Sistemului energetic și de. navigație Por
țile de Fier. La cealaltă te întîmpină marele combinat de industrializare a lemnului. Aici, 
peste puțină vreme buștenii, aduși din munți, vor cunoaște o uimitoare transformare. Com
binatul va fi alcătuit din șapte fabrici, dintre care trei sînt înscrise pe agenda producției 
anului 1.965. Care este stadiul ultimelor probe înainte de intrarea în funcțiune a acestor 
fabrici și ce preocupări există în prezent pe șantier ? Iată subiectul unei discuții avute 
șantier de Victor Deleanu, corespondentul nostru pentru regiunea Oltenia.

pe

blemă am invitat la dialog pe cîți- 
va ingineri și tehnicieni care se 
ocupă direct de primele capacități 
de producție. Să dăm cuvîntul tov. 
ENACHE DOPE, ingiper-șef ad
junct al combinatului.

— Fabrica de mobilă se află în 
probe tehnologice (la primele sec
toare și anume : croit, mașini i și 
pregătirea I). Partea de construcție 
a fost realizată în avans pentru 
a se crea montorilor suficient 
front de lucru. Dar se poate și 
mai bine. Și am să arăt de ce. 
Oare poate fi vorba de operativi
tate în cazul utilajelor pentru in
stalația de transport “pneumatic, so
site pe șantier în urmă cu aproa
pe două luni, care încă nu sînt mon
tate complet? Nu pot trece cu ve
derea nici faptul că întreprinde
rea „Ventilatorul" din București 
ne-a livrat ventilatoarele cu axele 
necentrate, iar paletele neconsoli
date. Din această cauză, într-o 
lună au fost scoase din uz 10 bu
căți. Abia acum sînt în curs de 
livrare bateriile de filtrare a pra
fului pe care le execută I.R.U.M.- 
Vatra Dornei. Or, acestea trebu
iau să fie puse în funcțiune încă 
de anul trecut. La probele tehno
logice se întîmpină greutăți și da-

ti
de

tărăgănarea lu
de transformare 

5 Sibiu, au de- 
în probe tehnolo- 
mobilă cu o în-

torită faptului că lipsesc cîteva 
tilaje importante : două mașini 
frezat și mașini de lustruit pe care 
încă, nu le-a asigurat Direcția com
binatelor în construcție din Mi
nisterul Economiei Forestiere. Toa
te acestea, cît și 
crărilor la postul 
de către I.C.M.E. 
terminat intrarea 
gice a fabricii de 
tîrziere de aproape o lună.

Firește, avem și noi vina 'noas
tră. Nu totdeauna am luat mă
suri eficiente pentru aprovizionarea 
la timp cu utilaje și materiale, nu 
am urmărit organizarea judicioasă 
a execuției în fiecare sector, în- 
cît să putem preveni orice „sur
priză" la punerea în funcțiune a 
fiecărui utilaj, a fiecărei insta
lații.

Ne-am adresat tovarășului ing. 
VALENTIN BOCȘE, care s-a ocu
pat efectiv de fabrica de placaj.

— Constructorul e de față — 
ne-a spus. Merită deopotrivă atît 
lauda, cit și critica noastră. La în
ceputul lunii mai, au început pro
bele tehnologice la fabrica de pla
caj, cu cîteva luni înainte de ter
men. Colectivul fabricii a reușit să 

organizeze jn bune condiții o linie 
tehnologică și să producă peste 100 
m c placaj de bună calitate.

Pentru asigurarea tuturor con
dițiilor necesare intrării în func
țiune trebuie soluționate cu prio
ritate • cîteva probleme.. Trustul 21 
instalații ar trebui să concentreze 
forțe de muncă corespunzătoare 
pentru executarea lucrărilor de 
iluminat la bazinele de tratament 
termic, a instalațiilor de stropit, 
bușteni, pentru terminarea in
stalațiilor de evacuare a prafului 
și rumegușului și a montajului 
celei de-a doua prese hidraulice. 
Tn vederea scurtării termenelor la 
noua fabrică de placaj este nece
sar ca uzinele „23 August“-Bucu- 
rești și întreprinderea mecanică 
Roman, principalii noștri furnizori 
de utilaje, să urgenteze trimiterea 
instalației de încărcare-descărcare 
a presei hidraulice, respectiv a 
circularului de formatizat placaj și 
a mașinii de frezat parchete 
furnir.

După cum am constatat, două fa
brici sînt terminate doar „în mare", 
fiecăreia îi lipsește însă cite ceva. 
Considerați aceasta normal ?

Ing. VASILE ȘANDOR. șeful 
șantierului de construcții, ne răs- 

au depus 
în func- 

cele 

punde: Constructorii 
eforturi pentru a da 
țiune înainte de termen 
două fabrici. Dar întîrzieri nejusti- 
ficate se datoresc beneficiarului. 
Așa sînt modificările survenite 
adeseori pe parcurs în ce privește 
documentația, în special în perioa
da premergătoare dării în func-

țiune. La fabricile 
și furnire estetice 
trimiterea pe șantier a 
(modificările la cuva și fundația 
tocătorului, detaliile de execuție 
pentru fundațiile decupătoarelor). 
La centrala electrică, nici la ora ac
tuală nu este asigurată întreaga do
cumentație. Cred că între răspun
derea beneficiarului și a construc
torului e necesar să existe o de
plină concordanță.

In vizita făcută pe șantier am 
observat că pe alocuri lucrările 
terminate și chiar finisate sînt re
făcute. Cum explicați aceasta ?

Despre acest aspect și-a spus 
cuvîntul GHEORGHE ROȘU, me
canic șef al combinatului. Părerea 
mea e că atît constructorii cît și 
montorii vor să se ascundă după 
deget. Privite în ansamblu, lu
crările executate merită o notă 
bună. Dar ce sesizează de-aproape 
un ochi experimentat și exigent ? 
Instalațiile de tratare a apei sînt 
necorespunzătoare datorită faptu
lui că ventilele curg ; instalația de 
suflat funinginea a rămas netermi
nată : lipsește lagărul de sprijin al 
conductei, iar robineții nu sînt e- 
tanși. La atelierul mecanic, abia 
după ce a fost finisată pardoseala 
s-a constatat că nu s-au făcut le
găturile utilajelor la pămînt; a 
fost necesar să se spargă pereți, 
pardoseala, să se plătească muncă 
suplimentară.

de placaj 
a întîrziat 
unor detalii

I

(Continuare în pag. V-a) De la balconul locuinței noi

PădureaJ,

Aspînzuraților": 
Premiul pentru 
cea mai bună 
regie

Tn fața unei săli pline — ac
tori, regizori, directori de teatre 
și specialiști ai cinematografu
lui mondial — Olivia de Havi- 
Uand, președinta juriului Festi
valului filmului de la Cannes, a 
anunțat premiile decernate ce
lor mai bune producții cinema
tografice în acest festival.

Filmul românesc „Pădurea 
spînzuraților", realizat de Liviu 
Ciulei, a obținut premiul pentru 
cea mai bună regie.

Marele premiu al festivalului 
a fost decernat filmului britanic 
„The Knack" (în traducere a- 
proximativă „Șpilul") al lui Ri
chard Lester. Premiul special al 
juriului a fost decernat filmului 
japonez „Kwaidan" al lui Ma- 
saki Kobayashi. Premiul pentru 
cea mai bună interpretare a 
fost acordat actorilor Terence 
Stamp și Samantha Eggar pen
tru rolurile deținute în filmul 
american „The Collector" („Ob
sedatul"). Premiul pentru cel mai 
bun scenariu a fost acordat fil
melor „The Hill" („Colina oame
nilor pierduți") al lui Sidney Lu
met (Anglia) și „Plutonul 317” al 
lui Pierre Schoendoerffer 
(Franța). Juriul a mai decernat 
o mențiune specială pentru doi 
din interpreta filmului ceho
slovac „Oglinda cu ciocîrlii", 
Jozef Kroner și Ida Kaminska, 
și actriței sovietice Kuznețova, 
interpreta din filmul „A fost o- 
dată un moș și o babă".

Al. GHEORGHIU

(Continuare în pag. Vl-a)
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In Poiana narciselor

ȘTEFAN BĂNULESCU:

„Iarna bărbaților"
IncS de la prima carte a lui Ștefan 

Bănulescu, culegerea de reportaje 
„Drum in cîmpie“ (1960), se putea 
întrevedea evolufia fertilă pe care a- 
vea s-o urmeze acest scriitor, pe cit 
de înzestrat pe atîta de sever cu ta
lentul său. „Iarna bărbaților”, volu
mul de nuvele apărut nu de mult, 
confirmă în chip fericit așteptările de 
atunci, impunînd dintr-o dată numele 
lui Bănulescu alături de ale celor mai 
puternici prozatori de astăzi.

Comentariile critice au remarcat 
originalitatea de structură a narațiu
nilor sale, cu atît mai îndrăznețe cu 
cît își trag substanța dintr-o realitate 
umană și socială — lumea satelor 
noastre din cîmpia munteană, cuprin- 
zind și fîșia Dunării,cu bălțile și Delta 
— pe care literatura românească a 
explorat-o în toate direcțiile și în 
chipurile cele mai deosebite : de la 
Odobescu și Duiliu Zamfirescu la Is- 
trati și Galaction spre a ajunge apoi 
la Zaharia Sfancu, 
Marin Preda1. Fă- 
nuș Neagu etc. A- 
tenfia sa e îndrep
tată mai ales că
tre explorarea miș
cărilor lăunt-ice ale 
umanității evocate, 
dar o face într-un 
chip mediat, ape- 
lînd la mijloace care în mod obiș
nuit nu aparjin sondajului psihologic, 
adică la descripția de peisaj, suges
tia lirică etc. De aici ineditul formu
lei sale, căci dacă la scriitorii amin
tiți înainte nota caracteristică o dă
dea, în mare desigur, fie accentul pus 
pe descriere, fie pe observația mo
rală, pe relevarea pitorescului sau pe 
lirism, la Bănulescu toate aceste ele
mente sînt prezente în aceeași pro
porție însă amalgamate, contopite în 
așa fel încîf a le desface unul de al
tul e aproape cu neputință. Tehnica 
narării e și ea în consens cu această 
formulă, perspectivele, planurile de 
relatare interferîi)du-se în modurile 
cele mai pline de neprevăzut. Di
versele episoade sînt reluate în va
riante succesive, un erou povestește 
sau acționează și aproape nu ne dăm 
seama cînd altul i-a luat locul, adu- 
cînd optica lui asupra lucrurilor. A- 
dăugăm la aceasta jocul continuu din
tre real și fantastic (fabulosul folclor), 
cu momente de trecere , într-o parte 
sau alta aproape imperceptibile, cam 
așa cum se întîmplă în nuvelele țără
nești ale lui Caragiale, în „La hanul 
lui Mînjoală" îndeosebi, sau în po
vestirile gogoliene, diferența fiind că 
aici efectele nu merg în direcția co
micului ci a dramaticului. Sensul a- 
cestor tehnici, care însumează, reto- 
pindu-le, experiențe ale prozei mo
derne și clasice este de a spori și 
nuanfa posibilitățile de investigare a 
naturii umane, cu rezultate fecunde, 
în cele mai multe cazuri, pentru pro
gresul artei epice.

Majoritatea nuvelelor evocă împre
jurări din anii războiului sau din pe
rioada imediat următoare, cînd ap die 
erau încă răscolite de marea furtună 
a acelor evenimente tragice, o lume 
haotică, mișcată din vechile așezări 
statornicite, dar căutîndu-și cu fer
voare un echilibru nou în viitor. „Sa
tul de lut", „Vară și viscol”, „Masa 
cu oglinzi" aduc imaginea unor co

NOTE 
DE LECTOR

lectivități umane dislocate din rostu
rile lor, tălăzuind pe drumurile răz
boiului. Asemeni cailor orbi care se 
caută unul pe celălalt înnebuniți de 
groaza exploziilor („Satul de lut"), 
instinctiv oamenii se string laolaltă 
în fafa primejdiei. In „Mistrefii erau 
blînzi" asistăm la un episod asemă
nător, dezlănțuirea apocaliptică a ele
mentelor (revărsarea apelor fluviului) 
îi adună împreună pe năpăstuiți, aceș
tia găsind în ei, se sugerează, re
sursele de vitalitate pentru a supra
viețui prăpădului. La modul parabolic 
nuvela vorbește tot despre rezistenta 
în fafa dezastrelor provocate de ca
lamitatea războiului care ajunsese să 
tulbure înseși legile firii, ordinea ar
monioasă din natură.

„Masa cu oglinzi”, nuvela cea mai 
întinsă din volum, scoate la supra
față, cu toată puterea, resorturile so
ciale ale comportării oamenilor în 
astfel de împrejurări-limifă. In centrul 

narațiunii stă aici 
momentul întoarce
rii, armelor, faptele 
petrecîndu-se un
deva într-o mică 
urbe de la extremi
tatea dinspre Du
năre a cimpiei. Pe 
„drumul subfire" se 
scurg mereu trupe 

către celălalt front, o bătrînă rătăceș
te pe șosea mînînd o căruță în care se 
află fiu-său, soldat, rănit mortal, în 
timp ce un călăreț venit din fată strigă 
în dreapta și stînga vestea terminării 
războiului. La margine ș-au adunat 
țăranii pentru a-și păzi recolta mun
cită de ei, pe care „proprietarii de 
moșie" vor s-o înstrăineze profitînd 
de momentul prielnic al derutei. 
Scena finală, a înfruntării directe din
tre cele două forje, de mare ten
siune epică, transmite un sentiment 
de fonicitate : oamenii au trecut la 
gestul împotrivirii active, prin luptă, 
un nou orizont li se deschide îna
inte.

în „Gaudeamus” se reia tema răz
boiului, de astă dată din unghiul unor 
eroi intelectuali. Este generația ace
lor tineri intelectuali cărora eveni
mentele le-au răsturnat cursul dezvol
tării firești ; ei au făcut frontul și ,to
tul trebuia reluat de la capăt. Ideea 
e de mare interes, dar ca modalitate 
narativă, așa cum au observat și al)i 
comentatori, nuvela aceasta aparține 
unui stadiu pe care Bănulescu l-a de
pășit în creație. Relatarea are un as
pect prea expozitiv, nemaiizbutind să 
atingă dramatismul de substanță din 
celelalte povestiri.

Un univers aparte e evocat în 
„Dropia", împletire de realitate și 
mitic, de adevăr și legendă, o lume 
țărănească clocotind de viată și cu
loare, ducîndu-și existenta fantastică 
în mijlocul unei împărății de ierburi 
uriașe, așa cum le descria Odobescu. 
Pe acest fundal e proiectat filmul 
cîtorva întîmplări cu oameni din sat, 
reliefîndu-se aspectele dramatice dar 
și comice, sentimentul cel mai preg
nant care se degajă fiind acela al 
unei generoase vitalități triumfătoare. 
Acesta e de altfel unul din sensurile 
mari ale întregului volum, așa cum 
o sugerează ș'i titlul său simbolic.

G. DIMISIANU

Sala Palatului R. P. Române : Școala nevestelor — (spectacol 
prezentat de Teatrul „Barbu Delavrancea" — orele 20). Teatrul 
de stat de operetă : Văduva veselă — (orele 19,30). Teatrul Na
țional ,,I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Oameni și șoareci — 
(orele 15). înșir-te mărgărite — (orele 19,30), (sala Studio) : O 
femeie cu hani — (orele 15,30), Să nu te joci cu dragostea — 
(orele 19,30). Teatrul de Comedie : Fizicienii — (orele 17 și orele 
20 — spectacole prezentate de Teatrul de stat din Timișoara). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din B. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Comedia erorilor — (orele 19,30), (sala Studio, 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : Dragă mincinosule — (orele 19,30). 
Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Hipnoza — (orele 19,30), 
(sala Studio) : Sonet pentru o păpușă .— (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. : Mușcata din fereastră — (orele 19,30). Tea
trul „Barbu Delavrancea" (Șos. Ștefan cel Mare nr. 34) : Nuntă 
Ia revistă — (orele 20). Teatrul Mic (str. C. Miile nr. 16) : Vul
pile — (orele 19.30). Teatrul „Ion Creangă" (str. Eremia Grigo- 
rescu nr. 24) : Mușchetarii măgăriei sale — (orele 16). Studioul 
Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale" 
(str. 30 Decembrie nr. 9) : Patima roșie — (orele 15), Schițe 
Alecsandri și Caragiale — (orele 20). Teatrul „Țăndărică" (sala 
din Calea Victoriei nr. 50) : Elefănțelul curios — (orele 10), (sala 
din str. Academiei nr. 18) : Băiatul și vîntul — (orele 17). Tea
trul satirie-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Revista dragostei 
— (orele 20), (sala Victoria) : Veselie la 174 — (orele 20). Ansam
blul artistic al C.C.S. (la Teatrul de vară din parcul Herăstrău): 
Așa se joacă pe la noi — (orele 20). Circul de stat : Aii Baba 
și cei 40 de acrobați — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru ecran panoramic : Patria (9; 

11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Asta-i tot ce s-a întîmplat : Republica 
(completare Zilele Sighișoarei — 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
București (completare Zilele Sighișoarei — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21), Feroviar (completare 1 Mai 1965 — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15), Excelsior (completare 1 Mai 1965 — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20), Modern (completare 1 Mai 1965 — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21). Stadiorvbl Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare — orele 20), 
Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — completare 1 Mai 1965 — orele 
20) Spre culmi .• Luceafărul (9; 11; 13, 15; 17; 19; 21), Festival (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21; la grădină — Pasajul Eforie — orele 20), 
Grădina ..Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — orele 20), Grivița (10; 
12; 14; 16; 10,15; 20,30). Un strigăt în stradă : Carpați (10; 12; 14; 
16). Ne asumăm răspunderea : Capitol (8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21; la grădină rulează Șoferii iadului — orele 20). Spărgătorul — 
cinemascop : Victoria (9,45: 12; 14,15; 16.30; 18,45; 21). Nopțile
Cabiriei : Central (9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Cronica unei 
crime — cinemascop : Lumina (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Flo- 
reasca (10; 12. 16: 18,15; 20,30). Două etaje de fericire : Union 
(completare Sport nr. 2/1965 — 16; 18,15; 20,30). Program pentru 
copii : Doina (orele 10 dimineața). Animalele : Doina (comple
tare Gura lumii — 11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Popular (com
pletare Celule amețite — 16; 18,15; 20,30). Kremlinul Rostovian — 
cinemascop — Barankin, fii om ! — Păsări de noapte — Gelozia
— Puiul de vultur — jfiris Ivens : Timpuri Noi (9,30; 16,30 în
continuare; 18,30; 20,30). Cronica unui bufon : Giulești (comple
tare Rapsodia ungară — 16; 18,15: 20,30). Cerasella : Grădina
„Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5 — orele 20). Parisul vesel : Cul
tural (completare Călătorie Imaginară — 15,30; 18; 20,30). Merii 
sălbatici : înfrățirea între popoare (completare Jdris Ivens — 
10,30: 16; 18; 20), Moșilor (completare Rapsodia ungară — 15; 17; 
19; la grădină — orele 20,30), Rahova (completare Sănătate Tako 
—• 16; 18,15; la grădină — orele 20,30), Regina cîntecelor : Dacia 
(9,30; 11,45; 14: 16,15; 18,45; 21). Ianoșik — cinemascop (ambele 
serii) : Buzeștl (orele 15,30; la grădină — orele 19,45). Pădurea 
spînzuraților — cinemascop (ambele serii) : Cosmos (completare 
Ptonieria nr. 2/1965 — 16; 19,15). Casa Ricordi t Bucegi (10; 12,30; 
15; 17,45: 20,30; la grădină orele 20), Melodia (10; 12,30; 15; 17,45;
20.30) . Soții în oraș : Unirea (completare Calatis — 16; 18,15; la
grădină —* orele 20). Fernand cow-boy : Tomis (completare 
Comori de artă românească — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30; 
la grădină — orele 20). Aurora (completare Comori de artă 
românească — 9,30: 11.45; 14; 16,15; 18.30; 20,45; la grădină —
orele 20), Flamura (completare 1 Mai 19G5 — 10; 12.15; 16; 18,15;
20.30) . Fata în doliu : Flacăra (14,30. 16,30; 18,30; 20,30), Cotroceni 
(15; 17; 19; 21). Cu bicicleta spre Lună : Vitan (16; 18; 20: la gră
dină rulează Cei șapte magnifici — cinemascop — orele 20,30). 
Neamul Șolmăreștilor — cinemascop (ambele serii) : Miorița 
(completare Șopîrle — 10; 13; 16,30; 20), Arta (completare Șopîrle
— 11; 16; 19,30; la grădină — orele 20,30).

TELEVIZIUNE
Orele 16,00 — Aspecte de Ia finala Campionatului european 

de box. Transmisie de la Berlin. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,20 — Emisiune pentru copii : Calul Fury (IV). Tatăl lui Joey. 
Știți să desenați, copii ? — „Stiglctele". 20,00 — Tele-endclo- 
pedie (II). 20,50 — Retrospectivă umoristică. Emisiunea a Il-a... 
cu Horia Șerbănescu. 21,45 — Melodii celebre. în încheiere : 
Buletin de știri, sport, buletin meteorologic.

Cum va h vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30, 31 mai și 1 iunie a.c. în 

țară : Vremea se va menține în general instabilă, cu cerul 
variabil. Vor cădea ploi locale și sub formă de averse însoțite 
de descărcări electrice, mai frecvente în jumătatea de nord a 
tării. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura în scădere ușoară. în București : Vreme ușor in
stabilă cu cer variabil. Vor cădea ploi sub formă de averse, 
însoțite de descărcări electrice. Temperatura în general sta
ționară.

FOILETOANE
_____ ____ de NICUTÂ TÂNASE ----------------

Un pergament într-o sticlă Stas
Am aruncat năvodul, 

l-am tras, și, în el, vreo 
18 kg de guvizi, tot ati- 
tea kilograme de sta
vrizi, o ladă de știuci 
(neumplute), iar la tun- 
dul năvodului un porc, 
dar „de mare". Nu era 
chiar așa de greu, avea 
vreo trei sute și ceva de 
kilograme. Am tras bar
ca la mal (în Marea 
Neagră pescuiam), am 
dat sare la pește, i-am 
pus la uscat și am în
ceput să despic și del li
nul. In pintecele lui, am 
dat de o sticlă STAS — 
4 386. Am scos dopul ce
rnit și ce credeți că am 
găsit in sticlă 7 Un bilet. 
11 destac și citesc :

„Găsitorul este rugat 
insistent să ducă perga
mentul din această sticlă 
tovarășului Nicută Tăna
se". Urma adresa și nu
mărul meu de telefon.

Era gata-gata să-mi 
scape sticla din mină. 
S-au mai văzut coinci
dente, dar nici așa. Am 
scos pergamentul. Iată 
textul:

„Dragul meu.
Eu sint o rudă foarte 

veche de-a ta, un stră, 
străbun. Am activat ca 
simplu soldat in expedi
ția lui Alexandru Mace
don, care a întemeiat, 
dacă-ti mai aduci amin
te, in Orient, un impe
riu Asta s-a întîmplat în 
anul 327 înaintea erei

voastre. La întoarcere, 
străbătind sudul Persiei, 
prin deșerturi cu nisip 
fierbinte am răbdat de 
sete I... S-au prăpădit a- 
tunci rmilfi ostași și mul
te animale de povară. 
Nu-ți povestesc toate as
tea pentru a interveni să 
se înființeze chioșcuri de 
răcoritoare in deșert. Nu. 
Departe de mine acest 
lucru. Am aliat insă că 
în complexul din Feren
tari sute de cetățeni care 
locuiesc la etajele doi și 
trei, duc lipsă de apă. 
Armata noastră, care a 
trecut prin deșert, a răb
dat de apă, dar, notea- 
ză-ti, era în sudul Per
siei și nu erau condiții. 
In București sint. Sutele 
de cetâ/eni au băi și du
șuri, dar se uită la ele 
cu jind. Administratorul 
blocurilor a făcut adrese 
peste adrese să se regle
menteze situația. Știu că 
a adus șl la cunoștința 
președintelui sfatului 
popular al raionului Le
nin. Apa însă tot nu 
vine.

Auzi, dragul meu, în 
timp ce străbăteam de
șertul, eu am dat de o 
groapă in care era puti
nă apă. N-aveam nici un 
vas la mine, că nu inlil- 
nisem in drum nici un 
lerometal, așa că mi-am 
luat coiful de pe cap, 
l-am umplut cu apă și 
m-am dus cu el la Ale

xandru Macedon. Aces
tuia 4 se uscase cerul 
gurii de sete, dar n-a 
băut. M-a întrebat :

— Pentru soldați! mei 
este apă 7

— Nu, i-am răspuns 
eu.

— Dacă nu este pen
tru ostașii mei, nu este 
nici pentru mine.'$i Ale
xandru aruncă apa.

Atît am vrut să spun.
A ta rudă foarte înde

părtată, care a luat parte 
la expedițiile lui Alexan
dru Macedon (semnătu
ra indescifrabilă). Datată 
azi, atît și atît, înaintea 
erei voastre"

Am lăsat și pește și 
delfin și am dat o fugă 
plnă In Ferentari. Așa 
era. Cum scria in perga
ment. Ce documentată 
era ruda aia a mea di
naintea erei noastre I

L-am întrebai pe ad
ministrator :

— Dumneavoastră la 
ce etaj locuiți 7

— La trei.
— Si unde vă spălati 7
— Mi-am însurat băia

tul...
— V-am întrebat unde 

vă spălati 7
— Mi-am însurat bă

iatul cu o fală care stă 
la parter. Mă spăl la el. 
Cu condiția asta i-am lă
sat să se căsătorească.

~r Cei de la etajul trei 
care n-au băieți de însu
rat ce tac 7

— Se duc la baia cen
trală.

— De cind 7
— Din august 1964. 

cînd l.AL.-ul și I.R.C.R.- 
ul au început lucrările 
la instalația de hidro- 
foare,

— 1964 era noastră 7
— Da, Iarna trecută 

locatarii de la ela/ul trei 
n-au avut nici căldură.

— Totuși, văd aici la 
dumneavoastră in birou 
un drapel de fruntaș. 
Sînteti fruntași la admi
nistrație 7

— Sîntem fruntași pe 
raion la plățile de între

ținere, n-avem nici un 
restant ier.

— Au plătit apa și 
căldura și cei de la eta
jul trei 7

— Desigur. Avem unk 
drapel de fruntaș șl la 
centrala termică a blocu
rilor.

— La centrala termi
că 7 Ei pe ce au luai dra
pelul 7 dacă nu e nici 
căldură nici apă la eta
jul trei 7

— Au însă o curățenie 
acolo /... Farmacie I

— Mersi.
Am recitit pergamen

tul și mai ales paragra
ful în care era descris 
cum a aruncai Alexan
dru Macedon apa. Reci
team șl mă gindeam așa, 
în sinea mea : dacă am 
avea așa un cadru 
I.A.L.. la I.R.C.R....

Ar tl închis apa la el 
acasă, in apartament 7

Da de unde, ar ti luat 
măsuri de reparare a in
stalației de hidrofoare. 
Dar de unde să facem 
rost de un Alexandru 
Macedon la I.A.L. și la 
l.R.C.R. 7 Poate st.il i dum
neavoastră.

P. S. Nici acum nu 
pot să-mi dau seama 
cum a nimerit delfinul 
în năvodul meu. Cînd e 
să dea coincidenta peste 
om, îl găsește și in gau
ră de șarpe.

Cursă
Cînd eram prin clasa 

doua primară a venit o zină 
la mine. Precis nu pot să 
spun care din ele, că nu 
s-a legitimat. Și chiar dacă 
se legitima puteam să-i af'u 
profesia ? Era noapte și, 
bineinfeles, în vis a venit, 
că ele nu apar decît în vis 
și în basme. Putea li zîna 
florilor, a zorilor, ori chiar 
a apelor.

Cum zic, vine zîna la 
mine și-mi spune :

— 55—1—36 1
— Poftim I
— 55—1—36 I
— Și ce-i cu asta 1 Am 

Intrebat-o eu pe zină.
— Bagă bine în cap, 

cifra.
Și a dispărut. Am aprins 

lumina și l-am înghiontit pa 
trafe-meu care era înfr-a- 
patra primară.

— Anghele I
Anghel, buimăcit de somn 

a sărit ca ars și mi-a dat 
și el un ghiont. L-am în
trebat :

— De ce dai 7
— iPăi tocmai acum ți-ai 

găsit să mă trezești cînd mi 
s-a ivit și mie ocazia să 
Stau de vorbă cu o zină I

— Cu o zină ai zis 7 A 
lost și la tine 7

— Da.
— Și ce fi-a spus ?
— 01—1—01 I
— Altceva 7
— Nimic.
Din cauza acestor cifre, 

era gata-gata să răminem 
repetenți pentru că numai 
la ele ne gindeam.

Ne-am sfătuit noi să ju

căm la Loto-Pronosport, 
Loto Central și ce loto mai 
există. Vefi ride. Dar n-am 
cîștigat nimic.,

Aflați dragii mei că to
tuși zînele nu tac deplasări 
de pomană. Știu ele ce știu. 
Ce I Fifi atenfl aici. După 
ce ne-am încercat norocul 
la loterii, ne-am angajat a- 
mîndoi frații ca șoferi la 
IRTA 6 — Călători Ploiești.

— Tu ce număr ai la 
autobuz ? L-am întrebat pe 
Anghel.

— 01—1—01, Ploiești. 
Tul

— 55—1—36, Ploiești.
Ei, ce părere aveți de 

previziunile zînei 1 Pe mine 
tăiați-mă, și nu vă pot da 
nici un fel de explicații. Dar 
să lăsăm pe'seama scriito
rilor de basme să explice 
această putere a zlnelor, iar 
eu am să vă povestesc în 
continuare ce-am pățit, noi, 
cei doi frați cu cele două 
autobuze.

Al meu a început s-o ia 
razna. Cutia de viteze să nu 
mă mai asculte, sistemul de 
frihare la fel, ba bai mult, 
a început să consume exa
gerat de multă benzină. Am 
discutat cu conducerea 
noastră și am lost îndrumat 
să mă duc cu autobuzul la 
revizie la uzinele din Bucu
rești care se cheamă tot 
„Autobuzul".

In ziua de 19 mai, m-am 
'deplasat la București, le-am 
spus celor de la uzină ce 
hibă are și am rugat să 
facă verificarea pe loc.

— Lasă dumneata auto
buzul aici și vii după el 
luni.

specială

Desene de
EUGEN TARU

— Dar duminică am de 
făcut niște curse. Reparațl-I 
acum.

— Nu se poate.
Am lăsat autobuzul acolo 

și am plecat la mine acasă, 
la Ploiești. Frafe-miu, exact 
în această perioadă, a intrat 
și el cu autobuzul lui în re
vizie. Dar nu la „Autobuzul" 
ei la alt atelier.

Duminică 23 mai, fiind li
beri, am ieșit și noi ca 
oamenii la iarbă verde. Cu 
familiile I Am întins o pă
tură la umbră, bineînțeles 
la ieșirea din Ploiești, și toc
mai cînd ciocneam cite-un 
păhărel de vin, mi-am a- 
runcat privirile pe șosea. 
Ce-am văzut 7

Autobuzul 01 — 1—01
„Ploiești” trecea zglobiu 
încărcat cu un grup vesel 
de excursioniști. II întreb pe 
frate-miu.

— Nu a fost autobuzul 
tău I

— Imposibil. E în revizie.
Mi se păruse deci. De 

cînd cu zîna aia, numai ci
frele astea le am în cap. 
Mai mincăm niște brinză cu 
ceapă, mai ciocnim cile un 
păhărel (păhărele mici de 
100 de grame, vin cu auto- 
sifon) și mi-arunc iar privi
rile pe șosea. Ce văd I 
55—I—36, PI. Autobuzul 
meu oprise la doi pași. In
ch'd ochii să văd dacă nu 
am vedenii, li deschid. Tot 
autobuzul meu. Din el cobo
rau excursioniști, și mai ve
seli decît primii. Făceau o 
haltă de ajustare. M-am ri
dicat de pe pătură și l-am 
rugai pe șoferul care II con
ducea :

— Te rog frumos, citeș
te-mi si mie numărul acestui 
autobuz,

— Păi dumneata nu vezi! 
55—1—36 Ploiești.

— Sigur că văd, dar nu 
cred.

A coborîf. M-a luai de 
mină și m-a dus la numă
rul de circulație.

— Ăsta e cinci, ăsta e lot 
cinci, unu... trei... total 
55—1—36.

— Acum cred, dar eu 
l-am dus la uzinele „Auto
buzul" pentru revizie, și 
dumneavoastră...

— l-am făcut revizia și 
acum facem și noi o excur
sie. Mergem cu salariații 
uzinei să vedem frumusețile 
patriei. Ai ceva împotrivă I 
Te deranjează 7

— Pe mine nu. Am vrut 
Insă să mă conving, dacă 
intr-adevăr este autobuzul

55—1—36. $fii la mine cinci 
eram mic a venit o zină 
care...

Terminindu-se halta de 
ajustare, șoferul a apăsat pe 
ambreiaj, a băgat in viteză, 
a apăsat pe accelerația au
tobuzului pe care seda 
„CURSĂ SPECIALĂ" și dus 
a (ost cu excursioniști cu 
tot.

De reparat, era reparat, 
că am văzut cum a luat-o 
din loc. $i-am auzit cum 
băteau pistoanele, l-au fă
cut o revizie a-ntîia. O sin
gură nedumerire avearrt. De 
ce nu mi-au făcut cei de la 
uzina „Autobuzul" reparația 
pe loc și de ce-au plecat 
cu el In excursie 1 Dar și 
această nedumerire nți-a 
fost spulberată pînă la 
urmă. Zîna aia a mea a 
trecut, cred, și pe la excursi
oniștii de la „Autobuzul" și 
probabil le-a spus :

— Făceți excursie cu au
tobuzul 55—1—36 Ploiești 
pe care-l aveți în reparație.

In ce privește celălalt au
tobuz al fratelui meu An
ghel, 01 — 1—01 Ploieș'i. 
m-am înșelat. Nu trecea el 
pe șosea, îmi fac autocritica. 
N-a fost văzut nici de orga
nele de circulate mergind 
spre Poiana Narciselor, n-a 
lost văzut pentru că era în 
reparație capitală. Nu revi
zie. Îmi cer scuze și față de 
dumneavoastră, dragi cititori 
că v-am indus în eroare. 
Zina-i de vină.

. Joc în continuare la Loto 
Central 55—1—36, frafe- 
miu 01 — 1—01. Cred că 
zîna e o zină serioasă.

Sub acest titlu, „Scînteia” a publicat re
cent un articol despre un ca2 ieșit din co
mun : întemeindu-și un nou cămin, Ileana 
Toderică David din Comănești a ascuns 
celui de-al doilea soț faptul că are un 
copii și și-a abandonat fiul. Lipsit de în
grijire părintească, copilul s-a îmbolnăvit 
grav. în legătură cu acest articol, la re
dacție au sosit numeroase scrisori de la 
cititori. Publicăm fragmente din scrisorile 
primite :

Forța sentimentului de mamă

„Am fost zguduită de soarta lui Gicu — ne-a 
scris JOIȚA MABATU, muncitoare la Fabrica de 
tricotaje „Tînăra Gardă" din București. Soarta 
m-a lovit crunt. Mi-a murit soțul și am rămas 
cu doi copii, unul de 5 ani și altul de 8. Dar nici 
nu m-aș fi putut gindi vreodată să-i înstrăinez.

Tntr-un timp mă gîndisem să mă recăsătoresc. 
Par am renunțat fără șovăire și cu mînie cînd 
am văzut că viitorul meu soț îmi propunea ca, 
într-un fel sau altul, să-mi îndepărtez copiii. Ca 
să-i pot crește, am intrat muncitoare în fabrică. 
Nu mi-a fost deloc ușor. M-am lipsit de multe 
lucruri, numai din dorința de a le da lor ceea 
ce aveau nevoie. Poate că tocmai de aceea bucu
ria mea este acum atît de mare. Fiul meu, Ni- 
culae, a făcut școala profesională și acum lu
crează ca ajustor în aceeași fabrică cu mine. Cel 

mic, Dumitru, e și el muncitor, iar seara urmea
ză la cursul seral în clasa a Xl-a. Sînt fericită că 
am izbutit să-i văd în rîndul oamenilor. Altă fe
ricire mai mare pentru o mamă nu poate fi. 
Ileana Toderică îndreaptă-ți greșeala, adu-ți lin
gă tine fiul 1“

Aștept hotărirea voastră

„Articolul „Un băiat caută acoperiș" a stîrnit 
multe discuții în rîndul militarilor din unitatea 
pe care o comand — ne scrie căpitanul DUMI
TRU VRINCEANU din regiunea Brașov. Unora 
aproape că nu le venea să creadă cele relatate. 
Fiecare dintre noi știe doar de cite sacrificii sînt 
în stare părinții pentru copiii lor. Vreau să vă 
povestesc în legătură cu aceasta o întîmplare din 
familia noastră. Eram acasă 7 copii și tata nu 
avea decît niște rindele și un ferăstrău cu ca- 
re-și întreținea familia. Intr-o zi a venit la noi o 
mătușă.

— Tu ai 7 copii — i-a spus tatălui meu. Dă-ne 
nouă o fetiță s-o creștem.

— Iți mulțumim dar asta n-am putea-o face 
nici dacă am mai avea. încă pe atîția — i-au 
răspuns tata și mama. Cu toate greutățile și lip
surile, părinții noștri s-au simțit fericiți să ne 
vadă lingă ei, și ne-au crescut mari.

Aș vrea să-i spun Ilenei David că a făcut o 
mare greșeală, mințindu-și soțul. Din cite am în
țeles citind articolul. Ion David ar fi fost poate 

un tată bun pentru Gicu. Cred însă că, într-o a- 
numită măsură e și el vinovat: a cunoscut prea 
puțin viața femeii cu care s-a căsătorit. Este o 
mare greșeală cînd oamenii întemeiază un cămin 
fără să știe totul unul despre celălalt. Socotesc 
că acum, o hotărîre care să repare în parte răul 
făcut copilului depinde și de Ion David. Aștept 
să găsesc în ziar hotărirea pe care a înțeles 
s-o ia".

Voi păstra în inimă dragostea

„Din citirea articolului „Un băiat caută aco
periș" n-am putut afla cum a fost crescută 
Ileana Toderică, scrie UXANDRU FLOREA, teh
nician la Uzinele „Grivița roșie" din Capitală. 
Dar nu se poate să nu fi cunoscut dragostea de 
mamă, pe care fiecare dintre noi a simțit-o. 
Mama mea a rămas văduvă cu 4 copii, pe 
cînd era încă tinără. S-a zbătut în nevoi, a tre
cut prin anii de război și secetă, dar a făcut totul 
ca să ne crească în cinste și demnitate. Avea pă- 
znînt puțin, un hectar și jumătate. A fosț nevoită 
să muncească pe la oameni mai înstăriți din sat, 
să se angajeze cu ziua la secerat, la prașilă. 
Ne-a dat pe toți la școală, deși în acele vremuri 
ar fi putut să ne oprească de la învățătură ca 
să-i dăm o mină de ajutor în gospodărie. A 
căutat ca fiecăruia să-i găsească un rost în viață. 
Pe mine, după absolvirea școlii elementare, m-a 
adus de mină la București și m-a înscris la școa

la profesională a Uzinelor „Vulcan", unde am în
vățat meserie. O soră este muncitoare în fabrică, 
celelalte două sînt membre ale cooperativei a- 
gricole din comuna Ciocănești. Cit voi trăi ii voi 
păstra în inimă dragostea și respectul pe care-l 
merită. Acum, cînd sîntem mari, ne străduim 
să-i asigurăm o bătrînețe liniștită. Acest lucru 
am vrut să-l povestesc Ilenei Toderică-David".

Există oare garanția ?

Autorii unor scrisori consideră, pe baza fapte
lor relatate în articol, că nu există garanția că 
ea ar fi capabilă să-și schimbe purtarea față de 
copil.

„La noi articolul s-a citit în colectiv —- scrie 
VALENTINA RADU, dactilografă la Rafinăria 
Cîmpina. Toți am fost emoționați și cu toții o 
condamnăm pe Ileana David. După părerea 
noastră ea S-a dovedit, de-a lungul multor ani, 
o femeie lipsită de suflet. Ne vine greu să ere- 
dem că se va schimba. Ar trebui poate ca autori
tățile de resort să analizeze cu toată grija acest 
caz și să stabilească dacă copilul mai poate fi 
luat de mama șa sau este necesar să fie încre
dințat unei instituții care să-i asigure însănătoși
rea și continuarea învățăturii. In al doilea caz se 
înțelege că mama va fi obligată să contribuie la 
întreținerea copilului. Cred că ar fi bine ca ho- 
tărîrea ce se va lua să fie adusă la cunoștința 
cititorilor.

Și poți fi astfel fericită ?

„Am citit articolul cu lacrimi în ochi — ne-a 
scris VICTORIA PETCU, pensionară din Cluj. Eu 
nu pot crede că Ileana Toderică-David s-a simțit 
fericită părăsindu-și copilul. Fericirea nu se poa
te clădi niciodată pe nefericirea altora și cu atît 
mai mult pe a propriilor copii, decît doar dacă 
cineva își pierde tot ce are omenesc în el. Nu; 
mi-a fost dată bucuria de a avea copii. Am însă 
convingerea că dacă aș fi avut, nimic nu m-ar ‘i 
putut împiedica să fac totul pentru a-l crește și 
a-l face să simtă toată dragostea de care este In 
stare o mamă. Adă-ți copilul acasă. Ileana, frt-l 
să simtă dragostea. Abia atunci vei fi și tu fe
ricită".

Fă acest pas

„Mi-a provocat o mare îndurerare soarta co
pilului, ne scrie VENERA POPOVICI, contabilă 
din București. Adresîndu-se apoi direct Ilenei 
David, semnatara scrisorii continuă : Ca mamă 
îmi iau dreptul să-ți cer ca măcar acum să te 
trezești Am convingerea că soțul te va ajuta. 
Numai făcînd un asemenea pas vei putea să cîș- 
tigi dreptul de a privi în față oamenii din jur".
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i în jurul mesei — activiști
i
I

și secretari ai organizațiilor

de partid din orașul Bacău

MUNCA DE PARTID
ÎN INFINITA DIVERSITATE

Tot mai variate și complexe sînt sarcinile 
organizațiilor de partid pe măsură ce înaintăm 
în opera de desăvîrșire a construcției socialiste. 
Creșterea continuă a competenței și a forței lor 
de mobilizare a maselor, abordarea aprofundată 
a problemelor, adoptarea de hotărîri bine chib
zuite, controlul temeinic al îndeplinirii hotărîii- 
lor, sporirea eficacității activității politico-edu
cative — într-un cuvînt, tot ceea ce se înțelege 
prin perfecționare'ă stilului și metodelor de mun
că ale organizațiilor de partid, depinde în mă
sură hotărîtoare de nivelul îndrumării exercitate 
de organele superioare, de ajutorul sistematic 
și calificat acordat de acestea. O însemnătate 
deosebită are caracterul concret, diferențiat, al 
acestei îndrumări în funcție de condițiile spe
cifice ale activității organizațiilor de bază, de 
sarcinile acestora. Aceasta cere comitetelor 
orășenești și raionale, comitetelor de partid 
din marile întreprinderi cunoașterea profundă a 
realității din fiecare întreprindere, cooperativă 
agricolă de producție, instituție, studierea aten
tă a problemelor noi pe care le ridică viața 
colectivelor respective, un contact viu și nemij
locit cu terenul, cu activul de partid, cu masa 
largă a comuniștilor și a celorlalți oameni ai 
muncii. Numai în felul acesta se poate realiza 
aplicarea sarcinilor generale trasate de partid, 
la condițiile concrete, la particularitățile fiecărui 
loc de muncă.

Recent, mai mulți activiști de partid ne-au 
scris că ar dori să găsească în paginile zia
rului aspecte ale experienței acumulate de or
ganele de partid în îndrumarea diferențiată a 
organizațiilor de bază. Ziarul „Scînteia", în co
laborare cu Comitetul orășenesc de partid Ba
cău, a organizat, în jurul acestei teme, o discu
ție la care au participat : loan Ichim, prim- 
secretar al comitetului orășenesc de partid; 
Valerian Ghîneț, secretar al comitetului orășe
nesc de partid : Constantin Ancuța și Vasiie 
Săndulache, instructori teritoriali ; ing. Gh. Lun- 
geanu și Dumitru Paioșanu, activiști nesalariați 
ai comisiei economice ; Olga Munteanu, secre
tarul comitetului de partid de la Fabrica de 
postav „Proletarul’; Gheorghe Boca , secretarul 
comitetului de partid de la Fabrica de hîrtie și 
celuloză „Steaua roșie"; Alex. Popeanu, secre
tarul organizației de bază de la uzina metalur
gică ; Ilie Relea, secretarul organizației de bază 
de la Grupul I șantiere ; Nicolae Cristea, secre
tarul organizației de bază de la Complexul 
de industrializare a lemnului ; dr. Ioan Prodan, 
secretarul organizației de bază de la Spitalul 
unificat ; Ana Oprișa, secretara organizației de 
bază de Ia I.L.L. „Moldova”; Istrate Răzmeriță, 
secretarul organizației de bază de la O.C.L. 
produse alimentare ; Evghenia Șendrea, secre
tara oraanizației de bază de la Școala medie 
nr. 4; Constantin Nechita, secretarul organiza
ției de bază de la Fabrica de șuruburi.

se ivesc probleme deose
bite, să se deplaseze la 
locul respectiv și să con
tribuie activ la soluțio
narea lor. Așa s-a întîm- 
plat și în cazul amintit. 
Este vorba de deplasarea 
centrului de atenție la 
fața locului, care începe 
cu pregătirea ședinței, cu 
examinarea amănunțită a 
problemelor în cauză. în 
cazul C.I.L.-ului, am stu
diat. printre altele, rela
țiile dintre constructor și 
beneficiar, iar faptul că 
am consultat înaintea șe
dinței numeroși construc
tori. precum și cadre ale 
viitorului combinat, ne-a 
dat posibilitatea să aflăm 
păreri și sugestii va
loroase. Felul în care 
s-a discutat a stimulat 
critica, analiza exigentă 
a întregii activități. La 
fel s-a procedat și în ca

zul fabricii de pielărie și 
încălțăminte „Partizanul", 
cînd s-a pus cu tărie pro
blema îmbunătățirii cali
tății produselor.

Pentru cunoașterea pro
fundă a problemelor din 
organizațiile de partid și 
îndrumarea lor diferen
țiată folosim și alte me
tode. Organizăm, de pildă, 
colective de activiști 
conduse de un secre
tar al comitetului orășe
nesc, care studiază un 
grup de probleme într-o 
întreprindere. în ultima 
vreme, asemenea colecti
ve au analizat modul în 
care se îndeplinesc hotă- 
rîrile Plenarei C.C. al 
P.M.R. din aprilie 1962, 
respectarea graficelor de 
dare în folosință a lo
cuințelor, calitatea produ
selor.

DAR INSTRUCTORUL ?

DIALECTICA
GENERAL-PARTICULAR

IOAN ICHIM: Prin în
drumarea diferențiată a 
organizațiilor de partid 
se asigură, așa cum se 
știe, aplicarea indicațiilor, 
sarcinilor trasate de con
ducerea de partid, la spe
cificul fiecărei organizații 
de bază. Sau, cum se spu-

rut unele probleme în 
construcția combinatului, 
membrii biroului comite
tului orășenesc au venit 
la fața locului, au anali
zat situația, au îndrumat 
conducerea tehnico-admi- 
nistrativă să stabilească 
măsuri privitoare la res-

CONSTANTIN ANCU- 
TA: De munca instruc
torilor depinde, în mare 
măsură, îndrumarea dife
rențiată a organizațiilor de 
bază de către comitetul o- 
rășenesc. Despre două din
tre aspectele activității 
noastre aș vrea să vorbesc 
pe scurt: planificarea mun
cii instructorului și prezen
ta lui în organizațiile de 
partid.

Desigur nu e un motiv 
de laudă pentru un in
structor (unii mai cred 
asta) „să cuprindă" într-o 
singură zi toate organiza
țiile de care răspunde. 
Timpul de deplasare în
tr-o organizație de baza 
trebuie bine drămuit.

REDACȚIA: Ce îm
piedică pe unii să pro
cedeze astfel ?

CONSTANTIN ANCU- 
ȚA : Știu eu ? Uneori poa
te rutina. De multe ori 
poate instruirea diferen
țiată a instructorilor în
șiși. In ce mă privește, 
cred că s-a procedat bine 
atunci cînd comitetul oră
șenesc de partid mi-a ce
rut să stau mai multe zile 
în acele organizații unde, 
după alegerile de partid 
din toamna trecută, au fost 
aleși noi secretari sau 
membri în birouri. Sau, în 
cazul uzinei metalurgice, 
unde punctul nevralgic era 
ritmicitatea producției. A 
[ost necesar să stau acolo

un instructor care se mul
țumește să constate, să în
tocmească informări, alte
ori să transmită verbal 
sarcini care ar putea fi co
municate tot atît de bine 
de organul de partid în 
scris ? Doar nu sîntem nici 
fotografi ai lipsurilor, nici 
poștași-transmitători de... 
sarcini.

IOAN ICHIM: Cîteva 
precizări, sau, mai bine 
zis, sublinieri la cele spuse 
de tovarășul Ancuta. Vreau 
să subliniez nevoia contro
lului de partid exigent, ca
lificat. Important este 
unde, cînd, ce controlăm 
în fiecare unitate. S-au mai 
întîmplat cazuri cînd tova
răși din activul nostru se 
deplasau în întreprinderi 
și, informîndu-se doar la 
director, inginer-șef, con- 
tabil-șef despre situația 
producției, își socoteau mi
siunea încheiată. Constată
rile, indicațiile noastre, 
oricît de temeinice ar fi, 
n-au nici o valoare dacă 
nu sînt urmate de un aju
tor efectiv, în rezolvarea 
pînă la capăt a probleme
lor. Fără să subestimăm 
importanta controlului ac
tivității cadrelor din con
ducerea unităților, trebuie 
să întreținem legături 
strînse, un contact perma
nent cu organizațiile de ba
ză, cu membrii de partid, 
cu oamenii muncii. Numai 
în urma unui asemenea 
contact nemijlocit a cu

Ancuța, fusese înlocuit 
fiindu-i repartizate alte 
organizații. Desigur un 
instructor teritorial nu 
poate răspunde la ne- 
sfîrșit de îndrumarea 
aceleiași organizații de 
partid. Există motive 
bine întemeiate pen
tru schimbarea, din 
cînd în cînd, a locu
rilor. Dar fluctuația, 
schimbările repetate 
pot da oare rezultate 
dorite ?

Transmiterea expe
rienței. punerea în 
temă asupra specificu
lui locului de muncă, 
a oamenilor, nu cere 
oare predarea meticu
loasă, fără pripă, a șta
fetei dintre instructori?

Dr. IOAN PRODAN : Tov.
Ancuța a fost, pînă zilele 
trecute, instructor pentru 
organizația noastră. Am 
simțit din partea lui o 
îndrumare continuă, din 
ce în ce mai competentă. 
Va veni altcineva. Nu ne 
îndoim de calitățile no
ului instructor, dar pînă 
va stăpîni problemele... 
Schimbarea instructorului 
nu aduce organizației 
cîștig.

ALEX. POPEANU: în- 
tr-adevăr, preluarea mun
cii de către noul instruc
tor s-a făcut... din mers. 
Sînt secretar de organiza
ție de bază mai vechi și 
pot spune că acest pro
cedeu nu este caracte
ristic instructorilor noș
tri.

REDACȚIA: Alți to
varăși cum văd lucru
rile ?

liști ; au stat o săptămînă 
în întreprindere și ne-au 
ajutat să punem la punct 
mașina. în cazul de față,

putem vorbi nu numai 
de îndrumare diferențiată, 
dar și de un ajutor con
cret, eficace, dat Ia timp.

GHEORGHE LUNGEA- 
NU : Cînd a fost înlocuit 
instructorul care răspun
dea de îndrumarea orga
nizației de partid de la 
fabrica de șuruburi, s-a 
procedat, să zic așa și la 
predarea experienței. Noi 
am avut de cîștigat. In
structorul nou a venit cu 
unele idei, soluții care 
ne-au ajutat în muncă. 
Cum să spun, pare-mi-se 
că tovarășul dinainte se 
prea obișnuise cu... speci
ficul. Există, după păre
rea mea, o rațiune în

Gh. LUNGEANU

mișcarea — după un anu
mit timp — a instructoru
lui de la o organizație la 
alta. Bineînțeles să nu se 
abuzeze în această direc
ție.

SECȚIE CU SECȚIE, 
OM CU OM

IN COMPLEXITATEA 
MICILOR ORGANIZAȚII 
DIFERITE

REDACȚIA: Zilele
trecute, la Grupul I 
șantiere, a avut loc o 
ședință a biroului orga
nizației în care s-au

Olga MUNTEANU

fost constituite grupe de 
partid. Dacă ne referim, 
totuși, la specificul locu
lui unde lucrăm — și este 
vorba doar de peste 1 500

control obștesc, organiza
te de sindicate și sfatul 
popular, să urmărim cum 
sînt aplicate propunerile 
și sugestiile acestora, 
semnalele lor critice.

REDACȚIA: Orașul
Bacău dispune de o pu
ternică industrie ali
mentară cu unități fe
lurite. Magazinele de 
desfacere sînt la doi 
pași de aceste unități. 
Cum e folosit de orga
nizația de partid acest 
avantaj, cum îl fructi
fică comerțul în inte
resul consumatorilor ?

ISTRATE RĂZMERIȚĂ:
Deși au un specific dife

I. PRODAN

I. ICHIM N. CRISTEA

rie în filozofie, aplicăm 
generalul la particular, 
care, la rîndul lui, ne a- 
jută la generalizare.

Iată, aici sînt mai mulți 
secretari ai comitete
lor și organizațiilor de 
bază din întreprinderi
le noastre. Specificul 
lor de activitate este di
ferit. Sînt sigur că din 
schimbul nostru de păreri 
va rezulta un plus de in
formație și de experiență 
pentru noi toți.

NICOLAE CRISTEA: Sînt 
tînăr în munca de secre
tar, ca și combinatul nos
tru de industrializare a 
lemnului. Aș dori, totuși, 
să verific dacă exemplele 
pe care le voi da cores
pund părerilor celorlalți 
tovarăși despre ceea ce 
se numește îndrumare di
ferențiată.

Prima fabrică din com
binat, aceea de mobilă, a 
intrat în producție la 
timp și în condiții bune. 
Este un merit al con
structorilor. Dar are aici 
meritul său și comitetul 
orășenesc de partid. Și 
iată de ce. Cînd au apă-

pectarea termenelor de 
intrare în funcțiune și la 
pregătirea de cadre cali
ficate pentru nevoile 
combinatului. După cîte
va luni, biroul comitetu
lui orășenesc a analizat 
cum au fost duse la în
deplinire aceste sarcini.

Și încă o indicație, de 
valoarea căreia ne dăm 
mai bine seama astăzi. Ni 
s-a indicat să acordăm o 
atenție deosebită activu
lui fără de partid, să ne 
ocupăm cu atenție de 
educarea sa, să nu slă
bim grija față de organi
zația de tineret. Organi
zația noastră, care pe a- 
tunci cuprindea puțini 
membri, s-a îngrijit de 
formarea unui larg activ 
fără de partid. Vedem 
cum oamenii cresc în 
muncă. Mulți dintre ei au 
cerut primirea în rîndu- 
rile partidului.

IOAN ICHIM : Tovară
șul Cristea s-a referit la 
una dintre formele mun
cii comitetului nostru o- 
rășenesc de partid. în- 
tr-adevăr, a intrat în' uz 
ca biroul, ori de cîte ori

cîteva zile în șir, lucrînd 
cot la cot cu biroul orga
nizației de bază.

Ce foloase poate aduce 
unei organizații de partid

noașterii temeinice a pro
blemelor care se ridică în 
fiecare unitate se poate 
asigura o îndrumare con
cretă.

PREDAREA ȘTAFETEI
REDACȚIA: Mai întîi, 

o relatare. Ne aflăm la 
uzina metalurgică. De 
la un capăt al firului 
telefonic secretarul co
mitetului de partid, to
varășul Popeanu, a fost 
anunțat:

„De azi sînt instruc
torul comitetului oră
șenesc pentru organi
zația dumneavoastră". 
Tov. Octavian Popescu 
lua locul unui alt in
structor teritorial, tov. 
Vasiie Ungureanu.

Așadar, în cazul de 
față „ștafeta" între doi 
instructori teritoriali se 
preda prin telefon.

Sau o altă situație. 
Cu o zi înaintea faptu
lui relatat aflasem că 
și instructorul care

răspundea de organi
zația de bază de la spi
tal, tov. Constantin

Gh. BOCA

REDACȚIA : S-a vor
bit, pînă acum, doar 
despre comitetul orășe
nesc de partid. Ar fi in
teresant de văzut în ce 
fel sînt îndrumate or
ganizațiile de bază de 
către comitetele de 
partid din întreprinde
rile mari.

OLGA MUNTEANU : Să 
mă refer la organizația 
noastră. In secțiile fabricii 
își desfășoară activitatea 
12 organizații de bază 
constituite pe schimburi. 
Hotărîrile comitetului de 
partid prevăd, de obicei, 
sarcini cu caracter gene
ral pentru toate organiza
țiile, dar în același timp 
se fac referiri concrete, 
aparte, pentru organizați
ile din secțiile filatură, 
țesătorie, produse finite 
ș.a.

CONSTANTIN NECHITA: 
Practic, care este metoda 
de îndrumare a organiza
țiilor de bază pe schim
buri ?

OLGA MUNTEANU : Mo
dul de a lucra cu organi
zațiile de bază este, de 
asemenea, diferit. Depin
de de problema care se 
ridică. Sînt cazuri cînd 
ținem ședințe comune ale 
birourilor organizațiilor 
de bază din aceeași sec
ție. Alte ori, cînd apar 
situații mai complicate 
ca, de pildă, Ia calitatea 
țesăturilor, se fac adunări 
generale în cadrul căreia 
sînt invitați și membrii 
de partid, fruntași în pro
ducție, ingineri și tehni-

cieni de la serviciul C.T.C., 
ca și alți tovarăși din sec
țiile premergătoare pro
cesului de producție res
pectiv. Procedînd astfel 
au putut fi scoase în re
lief cauzele unor deficien
țe existente de-a lungul 
procesului tehnologic, s-au 
adoptat măsuri corespun
zătoare.

GHEORGHE BOCA: E 
locul să mă refer la un 
caz concret din întreprin
derea noastră. La începu
tul anului s-a pus proble
ma ca mașina nr. 6 din 
secția hîrtie să lucreze 
pentru export. Comitetul 
de partid din fabrică a 
îndrumat organizația de 
bază să ia în atenție spe
cial mașina respectivă, 
să fie repartizați oamenii 
cei mai calificați. în frun
tea echipei care deserveș
te această mașină a tre
cut secretarul organizației 
de bază, tov. Gheorghe 
Munteanu. Organizația 
noastră a sprijinit, Ia rîn
dul ei, conducerea secției 
să ia măsuri pentru a se 
asigura asistența tehnică 
în tbate schimburile.

OLGA MUNTEANU : Și 
de la noi se pot da ase
menea exemple. S-au în
tîmplat însă și cazuri cînd 
diferite situații ne depă
șeau. La un moment dat 
am avut de modernizat 
mașina de încleiat. La fa
brică nu aveam specia
liști. Cunoscînd situația 
ivită a intervenit comite
tul orășenesc de partid 
prin comisia sa economi
că. Au fost trimiși specia

repartizat sarcini mem
brilor biroului. S-a 
spus că a fost o ședin
ță interesantă.

ILIE RELEA : S-a discu
tat despre viitorul șantier. 
Peste puțin vor începe lu
crările pentru construirea, 
la cornișa Bistriței, a circa 
3 500 de apartamente. Pro
iectantul a pregătit docu
mentația pentru blocurile 
din centrul noului cvartal. 
Soluția nu ne convine. Nu 
dorim ca neajunsurile din 
alți ani să se repete. 
Vrem să facem un lu
cru temeinic. Am făcut o 
analiză precisă, bună, la 
obiect.

A. POPEANU : ta ce vă 
referiți ?

ILIE RELEA : Să vă ex
plic. A sosit aprobarea 
pentru începerea lucrări
lor. Tovarășii de la oraș 
ne-au sfătuit să acor
dăm atenție lucrărilor 
de organizare a șantie
rului încă de la început, 
să nu ne risipim forțele, 
să mergem pe lucrări de
finitive, (am în vedere în 
special drumurile) nu pro
vizorii. Soluția proiectan
tului are cu totul altceva 
în vedere. Cum să pro
cedăm ?

Biroul organizației de 
bază a invitat conduce
rea șantierului la fața lo
cului, împreună cu pro
iectantul, cu reprezen
tanți ai sfatului popular 
orășenesc. Desigur, va fi 
promovată soluția cea 
mai bună.

REDACȚIA: Sînt uni
tăți cu specific aparte, 
printre care Spitalul, 
Institutul pedagogic, 
O.C.L. produse alimen
tare și altele. Biroul co
mitetului orășenesc de 
partid este de părere 
că aceste organizații au 
reușit să cîștige o expe
riență bună. N-ar vrea 
secretarii organizațiilor 
de bază să ne relateze 
unele elemente mai in
teresante în această 
privință ?

Dr. IOAN PRODAN : In
tr-adevăr, avem o organi
zație puternică, care cu
prinde aproape 90 de 
membri și candidați de 
partid. Specificul muncii 
lor este complet diferit ; 
ca o consecință și activi
tatea organizației trebuie 
să fie, prin conținutul 
său, mult diferențiată. în
drumarea valabilă pen
tru o unitate nu corespun
de pentru cealaltă.

REDACȚIA : Cum pro
cedați ?

Dr. IOAN PRODAN : Cu 
cîtva timp în urmă, au

de salariațî, care sînt dis
persați în numeroase uni
tăți — este clar că lucrul 
acesta nu e suficient. 
Ne-a venit în ajutor in
structorul comitetului o- 
rășenesc de partid. Iată 
ideea sugerată : crearea 
pe lîngă organizația de 
bază a unui larg activ 
fără de partid, alcătuit 
din cadre cu înaltă cali
ficare profesională, în
deosebi din secții și ser
vicii unde nu aveam nici 
un membru sau candidat 
de partid. Antrenînd sis
tematic activul, organiza
ția de bază a reușit să 
pătrundă mai adînc în 
specificul muncii, să-și 
sporească rolul și influ
ența în viața colectivului.

A. POPEANU: Ar fi in
teresant să ne arătați în 
ce se concretizează a- 
ceasta ?

Dr. IOAN PRODAN : Or
ganizația a reușit să cu
prindă principalele laturi 
ale activității profesiona
le, cercetarea științifică, 
să cunoască atitudinea, 
conduita cadrelor medi- 
co-sanitare, competența 
lor.

ISTRATE RĂZMERIȚĂ : 
Si noi am chibzuit cum 
putem cuprinde mai bine 
unitățile sporind rolul or
ganizației în îmbunătăți
rea deservirii populației, 
aprovizionării, comportă
rii vînzătorilor, a reclamei 
comerciale etc. După ce 
a studiat unele aspecte 
ale muncii noastre, comi
tetul orășenesc ne-a indi
cat să stabilim un contact 
mai strîns cu echipele de

rit de activitate, Industria 
alimentară și unitățile de 
servire constituie verigi 
ale aceluiași lanț. Noi 
conlucrăm. Instruirea se
cretarilor organizațiilor 
de bază se face diferen
țiat, pe ramuri — indus
trie, comerț, învățămînt si 
așa mai departe. Ne-am 
mirat, la început, cînd la 
instruirea secretarilor or
ganizațiilor de bază din 
comerț au fost invitați și 
secretari ai organizațiilor 
de partid din unitățile in
dustriei alimentare și 
textile. Dar ne-am dat 
seama că ideea e bună. 
Ne-am spus păsurile. Și 
aveam ce spune. A fost 
bine venită confruntarea 
de păreri, de observații. 
„Industria” a ascultat su
gestiile noastre.

REDACȚIA : S-a vor
bit despre instruirea 
diferențiată a secreta
rilor organizațiilor de 
bază. Este o experiență 
bună. Dar, din discuți
ile purtate cu secretari 
ai comitetului orășenesc 
de partid a reieșit că 
nu același lucru se în- 
tîmplă cu instruirea in
structorilor, a activiști
lor nesalariați din ca
drul comisiei economi
ce. Iată un caz curios. 
Tovarășul ing. Radu 
Beldiman, șeful contro
lului tehnic de calitate 
de la uzina metalurgică, 
activist nesalariat al 
comisiei economice, a 
fost repartizat să răs
pundă de organizația de 
partid din care face 
parte. Este, desigur, ne
indicat.

în jurul mesei rotunde, despre experiența Co
mitetului orășenesc P.M.R. Bacău și organizații

lor de partid, participantii au ajuns în unanimi
tate la concluzia că organele locale de partid au 
datoria să perfecționeze, în continuare, îndruma

rea diferențiată a organizațiilor de bază, să stu
dieze și să aprofundeze particularitățile și pro

blemele specifice fiecărui loc de muncă, să efec

tueze un control sistematic și să dea un ajutor 

concret, operativ, să îmbunătățească necontenit 

stilul muncii de partid.

Pagină realizată de 
Constantin MORARU 

Gheorghe BALTĂ
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ANCHETA INTERNAȚIONALA 
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Pe frontispiciul acestei pagini, în care cunoscuți oameni de 
știință din diferite țări ne destăinuie sensul cercetării lor în la
birintul vast al lumii nucleare, sînt înscrise cuvintele unui „ato
mist" al versului : Tudor Arghezi. Poetul glorifică forța prome
teică a omului, descoperitorul tainei tainelor — atomul. Cuvintele 
poemului radiază parcă din gindurile savanților de față, gînduri 
care ne oferă certitudinea unui sens înalt și nobil al creației, 
nu al distrugerii, în colosala energie captată de om. Și iată, vin 
savanții și în numele unei umanități lucide ne desfășoară în 
fața ochilor imensele spații ale întineririi lumii prin energia de
clanșată de atom. Omul, pindit încă din leagăn de boli, își gă
sește un aliat puternic împotriva lor prin multipla folosire în 
medicină a izotopilor radioactivi. Agricultura, vatra în care se 
frămîntă și se coace pîinea omenirii, își înzecește și ea puterile 
cu ajutorul substanțelor încărcate de febra miraculoasă a rodni
ciei. Din grăuntele de uraniu se aprind lumini puternice ca din 
căderea marilor cascade ale barajelor. Structura metalelor, în di
versele ramuri ale industriei, e cercetată minuțios și controlată 
rapid. Multe bogății din noaptea împietrită a pămîntului sînt di
buite fără eforturi mari, la lumina zilei. Oceanele înghețate sînt 
luate in piept de nave cu inima zvîcnind în pulsuri atomice. De 
la o zi la alta, tot mai numeroase sînt domeniile în care aplicarea 
pașnică a energiei nucleare revoluționează munca, gîndirea, teh
nica. Cercetări fundamentale spulberă vechiul și mărginitul uni
vers al cunoașterii, împingîndu-i orizonturile la infinit. Energii 
tulburător de adinei vor izbucni într-o nouă și spectaculoasă ti
nerețe a bătrînei noastre planete.

Acordurile acestui imn prometeic se înalță și de pe pămîntul 
patriei noastre. Savanții, muncitorii, inginerii români veghează 
lingă focul sacru, întreținut cu grijă pe simbolicul altar al vieții. 
O certitudine, o nădejde, un jurămint împotriva morții, a distru
gerii. Numai pentru întinerire, pentru noutatea lumii, pentru 
progres, pentru om...

ION BRAD
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sînt invitați la diferite manifestări și 
acțiuni științifice. Există de asemenea 
cereri din partea unor specialiști din 
alte țări de a fi primiți pentru perioa
de mai lungi să lucreze în I.F.A., în 
probleme concepute și realizate în a- 
cesf Insfiluf.

Așa cum am spus, aproape 200 
unități nucleare utilizează în România 
izotopii produși la I.F.A. precum și 
aparare construire aici. Problemele 
ridicate de producție și de cercetare 
sînt studiate în strînsă colaborare de 
către cercetătorii noștri și beneficiarii 
din producție. O serie întreagă de 
tehnici noi, legate de măsurarea, con
trolul și automatizarea cu ajutorul izo
topilor stabili și radioactivi, aduc eco
nomii de multe milioane de lei pe 
an, în siderurgie, metalurgie, con
strucții, prospecțiuni petroliere, agri
cultură, medicină și biologie.

Sînt citeva decenii de cînd mă de
dic muncii științifice și sînf bucuros să 
lucrez cot la cot și să schimb păreri 
cu tînăra generație de fizicieni cres
cută de regimul nostru, generație en
tuziastă și capabilă care face cinste 
țării.

au fost elaborate mai multe metod® 
științifice, bazate pe utilizarea izotopi
lor radioactivi Cobalt 60, Cesiu 1T7 
ele, care au atins un asemenea grad( 
de securitate, îneît în S.U.A. au fort 
admise în comerț alimente conservat® 
pe această cale. <

Lipsesc încă instalațiile necesare 
pentru efectuarea procesului de con
servare pe scară largă, dar rămîne 
lucru dovedit că acest procedeu des
chide perspectiva conservării pe un 
timp oarecum mai îndelungat de mari 
cantități de produse alimentare ușor 
perisabile ceea ce, în ultimă analiză, 
poate reprezenta o creștere destul de 
însemnată a cantității de asemenea 
produse, aflate la dispoziția omenirii.

U. R. S. S.

. ANGLIA
I. F. G CONDE 

cercetător științific

Proiectul 
„Dragon"

Competiția dintre centralele elec
trice clasice și cele atomice este in 
plină deslășuraie și devine tot mai 
strinsă. Se experimentează noi tipuri 
de reactori energetici pentru a se ob- 
fine din combustibil nuclear energie 
electrică multă și ieftină. Acesta este 
și felul vastului plan de lucrări expe 
rimentale, denumit „proiectul Dragon", 
la care participă 12 țări. Marea Br.fa 
nie a pus la dispoziție rezultatele 
cercetărilor sale privind reactorii de 
temperatură inaltă, începute încă în 
1956, și a acceptat ca lucrările să se 
desfășoare pe teritoriul ei, la Win- 
frilh. Instalațiile au fost executate în 
laboratoarele terilor participante.

In această localitate a avut loc, acum 
citeva luni, inaugurarea reactorului ex
perimentă) „Dragon”. Cu puțin timp 
înainte acesta a atins așa numitul punct 
critic, adică momentul cînd încep să 
se dezlănțuie reacțiile nucleare. Re
cent lucrările de reglaj au fost termi
nate și se așteaptă ca în curînd reac
torul să atingă puterea proiectată.

Nou) reactor Dragon, ca și celelalte 
tipuri de reactori care produc căldură 
în vederea obținerii de energie elec
trică, cuprinde trei elemente princi
pale : combustibilul nuclear, substanța 
(moderatorul) care încetinește neutro
nii rezultați din spargerea nucleelor 
atbmice, înlesnind producerea reacții
lor in lanf și, în fine, fluidul care per
mite evacuarea căldurii din inima reac
torului spre schimbătorii de căldură. 
In acestea se formează aburul ce pune 
tn mișcare turbogeneratoarele care 
dau curent electric.

Caracteristica acestui reactor expe
rimental este că funcționează la tem
peraturi înalte și că evacuarea căl
durii, respectiv răcirea, se face cu aju
torul heliului.

Care este rațiunea utilizării acestui 
gaz destul de scump și de rar î Pînă 
acum în reactorii răciți cu gaz se fo
losea bioxidul de carbon. La tempe
raturile înalte din inima reactorului 
Dragon, circa 750° Celsius la o pre
siune de 20 atmosfere, se produc 
reacții chimice nedorite între bioxidul 
de carbon și piesele de grafit din 
reactor. Heliul, fiind un gaz inert, nu 
participă însă la astfel de reacții.

Solufii interesante s-au propus și tn 
ce privește combustibilul. Acesta cu
prinde izotopul uraniu 235, în propor
ție de 93 la sută, și toriu. In proce
sul „arderii” toriul se transformă în 
uraniu 233 care, la rîndul său, servește 
tn continuare drept combustibil.

Teoretic devine astfel posibilă o uti- • 
lizare a combustibilului cu care se în
carcă reactorul de... peste sută la sută.

încă o noutate este că combustibi
lul nuclear din aceste elemente nu 
are formă de bare, ci de mici gra
nule, acoperite cu o substanjă cate 
Împiedecă infectarea cu particule ra
dioactive a heliului care transportă 
căldura spre tufbogeneraloare.

grafie. In ultimii 3—4 ani, această ra
mură a cunoscut o dezvoltare rapidă, 
perspectivele de viitor fiind dintre cele 
mai prOmifătoare. Despre ce este vor
ba ? In decursul cercetărilor s-a des
coperit că radioizotopii unor elemen
te au însușirea specială de a se acu
mula și localiza în anumite organe ale 
corpului, fiecare în alt organ. In cerce
tările asupra ficatului se recurge, de 
pildă, la izotopul Aur 198. Tehnefiu 
99M se folosește la examinarea tiroi
dei, iar diferite combinații radioacti
ve ale mercurului în diagnosticarea 
unor boli ale rinichilor sau de tumori 
canceroase.

8 Cum ajung izotopii radioactivi 
in organism ?

Radioizotopii sînt introduși în orga
nism prin diferite procese metabolice, 
prin circuitul sanguin, limfă etc, locali- 
zîndu-se după specificul lor. Razele 
gama, emise de acestea din inferior, 
sînt captate apoi cu ajutorul unui de
tector aflat în mișcare deasupra zonei 
sub observafie. Aproape că nu există 
organ a! corpului omenesc a cărui im a* 
gi.ne nu s-ar putea obfme pe această 
cale, stabilindu-se forma, mărimea și 
alte caracteristici, dar îndeosebi r.ere- 
gularităfi în forma organului cercetat, 
care trădează o îmbolnăvire. Se pot 
descoperi pe această cale în special 
tumori canceroase.

In unele domenii, scintigralia a și 
devenit o metoda obișnuită, gene
ral aplicată, în special în examinarea 
tiroidei, ficatului, tumorilor cerebra*e. 
In altele, deși și-a dovedit utilitatea, 
ea începe abia să se încetățenească, 
de exemplu, în studiul splinei, insesi
zabilă cu razele Roentgen, al ganglio
nilor limfatici, al rinichilor. Intr-un al 
treilea domeniu, cuprinzînd plămîmi, 
pancreasul, stomacul se întreprind în 
prezent lucrări experimentale. Totuș', 
în privința stomacului sînt suficiente 
indicațiile obținute cu ajutorul razelor 
Roentgen.

I
 Există și alte aplicații ale ener

giei nucleare în medicină ?

Desigur, lucrurile nu se reduc nu
mai la izotopii radioactivi. Șj reacto
rul nuclear poate colabora cu medi
cina. Astfel o metodă nouă și de mari 
perspective este analiza prin activare 
cu neutroni. Cu ajutorul ei pot fi de
putate urmele cele mai mici ale unor 
elemente chimice în organism. Noi 
folosim această metodă în special în 
stud»ul subalimenfafiei (o temă care 
prezintă interes pentru țările siab 
dezvoltate) urmărind stabilirea exis
tenței în organismul subalimen- 
tat a cantităților de ,,microelemen
ts* (mangan, cobalt, zinc, cupru, ni
chel etc), în comparație cu norrria. în 
cadrul cercetărilor, probele de sîng» 
prelevate de la persoanele subalimen- 
tafe sînt introduse în reactor și expuse 
iradierii cu neutroni. Urmele elemen
telor respective, oricît de infime ar fi, 
devin radioactive și existența lor poate 
fi dovedită cu mare precizie, mult mai 
mare decît în metodele chimice care 
uneori nici nu dau rezultate. Dar a- 
ceasfă metodă se află abia la începu
tul ei. Atît în țara mea, cît și în ca
drul Agenției internaționale pentru 
energia atomică, se acordă un inte
res deosebit cercetărilor în aceste do
menii.

R. P. CHINEZĂ

AUSTRIA
Dr. Herbert VET1ER 

directorul diviziei 
de radioizotopi a A.I E.A.

Reactorul
și medicina

I
Ca specialist in aplicațiile ra- 
dioizotopilor în medicină, afi pu
tea prezenta cititorilor nbștrl 
unele aspecte ale cercetării in a- 
cest domeniu 1

In medicină se acordă astăzi un in
teres deosebit cercetărilor de scinti-

Prof univ. dr. WANG

SHIN-CHEN

Izotopii in clinică
Nu au trecut mei zece ani de cînd 

în China au început să se Utilizeze 
izotopi radioactivi artificial'» Totuși, 
cu fost obținute pînă în prezent re
zultate interesante atît în domeniul 
cercetărilor medicale cît și în cel al 
aplicațiilor clinice.

Tehnicile bazate pe izotopi, asocia
te cu alte metode moderne de cerce
tare, au adus pînă acum foloase efec
tive pentru construcția socialistă. Da
torită atenției acordate utilizării ener
giei atomice în scopuri pașnice de 
către quvernul nostru și de către parti
dul comunist, au fost înființate în 
toate orașele important» al» țării

noastre laboratoare de cercetare cu 
ajutorul radiațiilor și secții pentru tra
tamente cu izotopi. Au fost sintetizate 
sute de substanțe marcate radioactiv, 
în comerț se găsesc acum numeroase 
dispozitive pentru măsurarea radio
activității, inclusiv cele construite de 
lucrătorii medicali, ca de pildă 
scinfigrafe detectoare automate, spec- 
trometre cu raze gama și contoare de 
scintilații cu detectoare duble pentru 
examinarea rinichilor (renogrâfii).

Cancerul și afecțiunile cardiovascu
lare, poate cele mai spinoase proble
me ale medicinii moderne, sînt do
meniile în care izotopii radioactivi 
sînt utilizați cu precădere în China. 
S-au obținut rezultate satisfăcătoare 
în tratamentul cancerului colului ute- 
rin, al esofagului și al nasofaringelui. 
Medicii chinezi și-au însușit o expe
riență prețioasă în domeniul radiote
rapie! combinate cu chirurgia. Au reu
șit, de asemenea, să trateze cancerul 
de tiroidă cu metastază în plămîn, cu 
ajutorul iodului radioactiv (I131). După 
tratament, metastazele dispar și pa- 
cienții își pot relua activitatea.

Aurul coloidal radioactiv și fosfo
rul radioactiv în fosfat de crom, am
bele preparate în China, au fost apli
cate în cavitatea pleurală sau perito
neală pentru combaterea lichidelor 
produse de tumori canceroase. Fos
forul radioactiv se mai întrebuințea
ză și pentru tratamentul unor tumori 
cerebrale la copii, așa îneît pot fi 
evitate operațiile.

Tratamentul cu I13’ pentru angina 
pectorală și pentru insuficiența car
diacă gravă dă în general ame
liorări satisfăcătoare. Dozele utilizai® 
sînf atît de mid îneît nu se produc 
aproape nici un fel de efecte secun
dare și bolnavii nu se plîng de tul
burări.

Pentru determinarea cantității da 
sînge în organism, aU fost utilizate 
ca indicatoare globule roșii marcate 
cu Crom 51 și albumine marcate cu 
Iod ’31, cu ajutorul cărora s-au putut 
stabili variațiile volumului sanguin în 
timpul unor operații toracice și în 
condițiile circulației artificiale. Se 
efectuează astfel și determinări aie 
volumului de sînge pompat de inimă 
și diagrame ale activității sale în ve
derea obținerii unor informații 
valoroase pentru diagnosticul precis 
și tratamentul rațional al diferitelor 
boli. De asemenea, este mult utili
zată renografia, mijloc important de 
diagnostic pentru hipertensiunea de 
origine renală. Uleiul de arahide 
marcat cu l’3i s-a dovedit o sub
stanță test foarte potrivită pentru 
diagnosticul arteriosclerozei.

In plus, neurodermîta, o a'fecțiune 
supărătoare și cu tendința la recidive, 
este vindecată îh China cu ajutorul 
aplicațiilor locale de P32. Din comu
nicările multor institute de medicină 
din China reiese că tratamentul cu 
iod radioactiv al hipertiroidiei are 
rezultate favorabile și durabile. Aurul 
radioactiv și substanța roz-bengal, 
marcată cu Iod 13\ au fost utilizate 
pe scară largă în examinarea fica
tului, iar iodul radioactiv pentru exa
minarea tiroidei. Cele de mâi sus 
sînt doar cîteva exemple bine cu
noscute ale utilizării clinice a izoto
pilor radioactivi în China.

Aplicațiile largi ale izotopilor în 
biochimie, fiziopatologie, .morfologie, 
endocrinologie, radiobiologie, farma
cologie și microbiologie au adus o 
importantă contribuție la progresul 
științelor biologice și al medicinei 
experimentale. Nu putem cită aici 
decît cîteva exemple pentru ilustra
rea acestui fapt, încorporarea amino- 
acizilor a fost utilizată frecvent pen
tru studiul sintezei proteinelor, dar 
descoperirea făcută de doi biochimiști 
chinezi că o asemenea combinare 
nu reprezintă neapărat și formare de 
proteine, a ’•idicat o problemă impor
tantă în metodologia studiului bio- 
sintezei proteinelor.

Un grup de endocrinologi chinez» 
a stabilit precursorul scheletului mo
lecular de carbon al hormonului ti* 
roidian și a emis o ipoteză noua a- 
supra modului în care acest hormân 
reglează nivelul colesterolului din ce
lule și plasma sanguină.

Metode de trasare cu ajutorul izo
topilor radioactiv’ au mai fost aplicate 
în studiul une> tftfli de problem® 
foarte diferite, ca de pildă cea a efec
tului regimurilor alimentare asupra 
calcificăril dinților, detectare» modi

ficărilor imunologice în proteinele 
plasmatice, studiul substanțelor active 
în embriologie, efectul radiațiilor io
nizante asupra formării sîngelui, cau
zele hemoragiilor în boala acută de 
iradiație, modificările barierei hemato- 
encefalice, separarea coloniilor de an
tibiotice, soarta bacteriilor sau a vacci
nurilor marcate radioactiv în organis
mul gazdă, modul de acțiune al com
pușilor ântimoniului în schisostomiază, 
al stimulantelor, barbituricelor, deri
vatelor de yperită și al multor altor 
substanțe medicamentoase.

Domeniul de cercetare poate cel 
mai interesant este lămurirea, cu aju
torul izotopilor, a mecanismelor de 
acțiune ale diferitelor procedee inge
nioase practicate de mii de ani în 
medicina orientală sau chineză, ca de 
pildă acupunctura, metodele tradițio
nale de tratament al fracfurilpr și 
multe altele.

FRANȚA
Pierre 1ANGUI 

inginer atomist, specialist 
în reactori nucleari

reactor care să permită utilizarea in
tegrală a uraniului natural, o da<ă cu 
producerea de plutoniu, ca material 
fisionabil nou. Deci, oricît de para
doxal ar părea, paralel cu consumul 
de combustibil se Va regenera astfel 
simultan combustibilul nuclear. Se în
țelege că, în felul acesta, uraniul ini
țial va fi întrebuințat cît mai eficient 
posibil. Construirea unor asemenea 
reactori ridică însă probleme destul 
de complexe a căror rezolvare Cere 
timp mult și mijloace substanțiale. 
Realizarea lor ne va permite să preve
nim insuficiența resurselor de uraniu.

In prezent lucrăm la perfecționarea 
reactorilor in construcție, spre a ob
ține îmbunătățirea performanțelor lor 
sau, mai concret, spre a obține dirt 
fiecare kilogram de uraniu cît mai 
niultă energie electrică, reducînd im
plicit prețul ei de cost. In același 
t>mp studiem și dezvoltarea filierei 
uraniu natural-apă grea, întrucît 
în reactori de acest tip s-ar pufea 
obține de 2—3 ori mai multă ener
gie electrică.

S. U. A.

Forța uraniului5

■
 Care sînt, la ora actuală, pre

ocupările atomiștilor francezi in 
ce privește producția de ener
gie electrică î

Un obiectiv principal este dezvolta
rea reactorilor nucleari și, in special, 
utilizarea lor eficientă pentru scopuri 
energetice; In Franța se dă prioritate 
metodei sau „filierei", cum îi zic a- 
tomișfii, uraniu nafural-gaz-grafit. In 
această filieră se utilizează reac
tori nucleari în care drept com
bustibil se folosește uraniul na
tural, grafitul servind ca modera
tor al neutronilor, iar bioxidul de 
carbon la transportul căldurii din 
reactor la schimbătorii de căldură, 
care produc aburul ce pune în miș
care turbinele. Această filieră, adop
tată la noi incă de la început, este 
dezvoltată astăzi, găsindu-și aplicare 
în centralele atomoelectrice de la 
Chinon. Există și alte filiere, de exem
plu uraniu îmbogăfit-apă obișnuită 
sau uraniu natural-apă grea. In 
Franja a fost preferată filiera uraniu 
nafural-gaz-grafit din cauza experien
ței acumulate și a perspectivelor de 
îmbunătățire pe cate le oferă.

Se știe că resursele de energie 
convențională (cărbune, petrol, hidrau
lice) sînt limitate, dar necesitățile 
noastre de energie electrică se du
blează cam la fiecare zece ani. De 
aici însemnătatea cercetărilor în do
meniul energeticii nucleare. Dacă nu 
am recurge tot mai mult la această 
formă de energie s-ar putea ca, în 
cel mult 20 de ani, să fim nevoiți 
să importăm nu mai puțin de două 
treimi din combustibilul necesar. Din 
acest considerent urmărim să obți
nem energie electrică in abundentă, 
cu metode nucleare industriale, ra
pide și ieftine. în prezent se constru
iesc centrale atomo-electrice cu o 
putere instalată de circa 2 000 MW 
și se prevede construirea, în urmă
torii cinci ani, a unor noi instalații 
de 3 500—4 000 MW. Planul de dez
voltare economică pe 15 ani pre
vede, de asemenea, o creștere în
semnată a producției de energie e- 
leclrică pe bază nucleară.

Nu va accentua oare această 
dezvoltare și problema combus
tibilului nuclear ?

In urmăforii 10—15 ani, practic 
toate centralele electrice se vor 
construi în Franța pe bază de com
bustibil nuclear. Desigur că atunci se 
va pune și problema uraniului și în 
consecință și problema utilizării lui 
mai raționale și mai eficiente. De a- 
ceea se studiază de pe acum o fi
lieră nouă, aceea a reactorilor cu 
neutroni rapizi regeneratori, tste vor
ba de realizarea unul tip nou de

Acad. Horia HULUBEI 
directorul Institutului 

de fizică atomică

Izotopi I. F. A.
Mă voi mărgini să înfățișez urtele 

fapte șl constatări mai noi din activi
tatea Institutului de fizică atomică a! 
Academiei R. P. Române. Institutul po
seda, din primele începuturi, un ciclo- 
tron care accelera protoni pînă la 
6 Mev energie valoare nominală. Da
torită lucrărilor întreprinse de către 
colectivul de exploatare, el furnizea
ză astăzi protoni la o energie maxi- 

' mă de 12,8 Mev, adică de mai bine 
de două ori mai energici, in plus 
această unitate, proiectată să func
ționeze cu energie fixă, poate să ofe
re, datorită transformărilor făcute, 
protoni cu energii variind între 3 Mev 
și 12,8 Mev, devenind comparabil cu 
unul sau două din cele mai perfec
ționate acceleratoare de acest tip 
exisfînd acum în lume. Această reali
zare ușurează cercetările de fizică nu
cleară fundamentală.

Pe lingă cercetările sistematice asu
pra interacțiunilor unice, care acum 
sini binecunoscute printre specialiști, 
aș mai aminb lucrările privind func
țiile de excitare la izomeri fisiona
bili ale elementelor transuraniene. 
Astfel, izomerul spontan fisionabil ob
ținut printr-o reacție asupra izotopu
lui Plutoniu 242, a trezit un foarte 
mare interes la Simpozionul pentru 
fizica și chimia fisiunii nucleare de la 
Salzburg din primăvara anului acesta.

Aceste studii prezintă un mare in
teres pentru noi și prin aceea că re
prezintă o direcție de cercetare fun
damentală, mai strîns legată de acțiu
nea care se întreprinde acum irt țară 
privind utilizarea energiei nucleare la 
producerea de eleclricilate.

O altă cercetare de care s-a vorbit 
mai puțin pînă acum, care dă rezul
tate excelente, și se execută în baza 
unui contract de colaborare cu Agen
ția Internațională pentru Energia Ato
mică de la Vlena, este aceea privind 
așa numita metodă a „caracteristicii 
de frecvență”. Este o lucrare de-con
cepție românească și care înlocuiește 
cu succes și cu multe avantaje me
toda „reactorilor pulsați". Cercetările 
se execută cu ajutorul reactorului exis
tent la I.F.A. și cu un reactor suberi- 
tic construit la noi cu forțe proprii.

După cum se mai știe, I.F.A. își 
construiește singur o bună parte din 
instalațiile și aparatura de care are ne
voie pentru cercetările sale și pentru 
foarte variatele aplicații în cele aproa
pe 200 unități nucleare existente în 
țară și care aplică metodele fizicii 
nucleare. Multe jd'n realizările noastre 
în acest domeniu au fost brevetate 
In străinătate și sint apreciate pe scară 
internațională. In curind, aparatura 
produsă la noi va fi prezentată și la 
o expoziție dm Pekin.

Mulți dintre cercetătorii din I.F.A. 
«înt bine cunoscuți în străinătate. Ei

Dr. Maurice FRIED 
specialist în folosirea 

energiei atomice 
în agricultură

Agricultura

I
Vă rugăm să ne vorbiți des
pre obiectivele principale ale 
cercetărilor în domeniul agri
culturii.

in agricultură cercetarea științifi
că îmbrățișează astăzi un cerc iârg de 
probleme, efectuîndu-sB lucrări intense 
cu ajutorul izotopilor radioactivi și 
stabili, produși de diverse surse. S-au 
lărgit astăzi considerabil cunoștințele 
noastre în ce privește proce
sele de creștere și dezvoltare a 
plantelor agricole în medii îngrășate și 
irigate. De aici s-ău tras, firește, con
cluzii importante în legătură cu asimi
larea îngrășămintelor, a substanțelor 
nutritive, acțiunea rădăcinilor în ab
sorbția apei etc. Alte aspecte se referă 
la ameliorarea plantelor și probleme 
de genetică. O însemnătate deosebită 
au lucrările privind apărarea plantelor 
și produselor agricole prin combaterea 
și distrugerea insectelor dăunătoare. 
Aici a apărut însă și o preocupare 
nouă : prevenirea unor efecte nedorile 
care ar putea fi produse de reziduurile 
substanțelor antidăunăfoare. Ne intere
sează de asemenea și apărarea ali
mentelor împotriva unei eventuale 
contaminări radioactive.

Să ne oprim asupra rezulfalelor în 
domeniul îngrășării solului. Prin mar
carea îngrășămintelor cu izotopii Fos
for 32, Azot 15, Calciu 45, Zinc 65 
s-a putut stabili cu mare precizie ro
lul diferitelor îngrășăminte. S-a con
statat ce cantitate de îngrășămînf este 
încorporată de plantă, la ce distanță 
de sămință, la ce adincime, la ce mo
ment are el maximum de efect. Rezul
tatele cercetărilor trebuie, desigur, a- 
daptate condițiilor climaterice, de sol 
ele caie diferă din loc în loc.

I
ln ce măsură se pot obține cu 
ajutorul radiațiilor soiuri noi de 
cereale și legume l

Pot să vă dau numeroase exem
ple concrete. Așa, de pildă, ovăzul 
realizat in 1959 sub influența razelor 
X s-a dovedit a fi deosebit de rezis
tent împotriva atacului ciupercilor șl 
este astăzi cultivat pe suprafețe întin
se. Merită menționate și alunele de 
pămînt, obținute de prof. Gregory și 
care au eliminat de pe plantații toate 
celelalte soiuri. Noile alune de pămînt, 
dezvoltate pe baza unor radiații radio
active, nu numai că aduc recolte mai 
mari, dar au și o coajă mai tare. A- 
ceastă însușire permite recoltarea lor 
cu ajutorul mașinilor, fără pierderile 
mari, inevitabile, la recoltarea mecani
că a unor alune de pămînt cu coaja 
mai moale. Alt exemplu reprezintă 
soiul de mazăre „Savilak” care aduc» 
recolte mari. Vreau să mai amintesc 
griul obținut de dr. Sears, rezisten* 
împotriva ciupercilor și care se carac
terizează printr-o rezistență asemănă
toare cu cea a griului sălbatic.

I
 Există exemple de acest gen 

și în domeniul producției anima
liere l

Trebuie să recunosc că nu sîn- 
fem încă în stare să obținem noi rase 
de animale, de pildă, vaci care, în 
urma iradierilor radioactive, să dea 
lapte mai mult. S-a realizat însă alt
ceva : combaterea și eradicarea totală 
a Unor dăunători care provoacă agri
culturii pagube imense. In statele din 
sudul și sud-estul Statelor Unite, in 
Mexico, America centrală și de sud, 
există o insectă „screw worm" care a- 
facă turmele de bovine și ovine. Me
toda a constat în creșterea, în stații 
speciale, de insecte masculine ale spe
ciei, supuse la sterilizare prin iradieri 
radioactive, pentru a fi apoi eliberate. 
Astfel, în decursul anilor, cu fiecare 
generație, s-a redus numărul insecte
lor, pentru ca în acest an să se anunțe 
din diferite regiuni ale S.U.A. dispari
ția lor completă. Aceasta nu exclude, 
firește, ca din alte state să fie reintro
duse în S.U.A. Lucrul cel mai impor
tant este însă că s-a dovedit că prin 
sterilizare este posibilă eradicare» 
completă a unor dăunători.

I
Ce rezultate s-au obținut în 
domeniul conservării alimentelor 
cu ajutorul radiațiilor radioac
tive 1

In ee privește conservarea de car
tofi, ouă, produse făinoase și slănină

Prof. V. S. EMELIANOV 
membru corespondent 

al Academiei de Șfiinje 

Energetica și 
microenergetica

I
ln ce direcții se desfășoară 
astăzi în U.R.S.S. cercetările ști
ințifice în domeniul utilizării e- 
nergiei nucleare 1

Unul dintre cele mai importante do
menii în care recurgem la energia 
nucleară este desigur energetica. Ca 
rezultat al unor vaste lucrări de cer
cetare au fost realizate și au intrat 
în funcțiune puternicele centrale a- 
tomoelectrice de la Voronej, din 
sud-estul părții europene a R.S.F.S.R. 
și de la Beloiarsk in Ural.

Un alt domeniu în care energia nu
cleară se afirmă tot mai mult este 
transportul naval. Experiența din ul
timii ani a spărgătorului de gheață 
„Lenin" este deosebit de edificatoa
re. Cu o singură rezervă de com
bustibil nuclear, această navă atomi
că a putut efectua patru curse lungi 
de-a lungul coastelor nordice ale 
U.R.S.S., o performanță absolut unică 
în istoria navigației. In tot acest timp, 
instalațiile de la bord au funcționat 
perfect, propulsarea cu motoare a- 
tomice demonstrîndu-și din plin drep
tul la existență pe mări și oceane.

Energetica nucleară! își găseșfe a- 
pheare în încă o ramură importantă : 
obținerea apei potabile din apa mă
rilor și oceanelor. Problema desali
nizării prezintă importanță pentru re
giunile nisipoase din U.R.S.S, în care 
se resimte o lipsă acută de apă. Ști
ința sovielică a înregistrat in acest 
domeniu rezultate promițătoare.

O problemă majoră în care se des
fășoară în continuare cercetări intensa 
este cea a dirijării reacțiilor termo
nucleare. Cind această problemă va 
fi rezolvată, omenirea nu se va mai 
putea plînge că resursele energetice 
de care dispune sint insuficiente.

I
Cînd vorbim despre energia 
atomică, ne gindim și la pro
dusele reacțiilor atomice — izo
topii radioactivi. Ce ne puteți 
spune despre utilizarea lor in di

feritele ramuri ale economiei so
vietice ?

„Fenomenul radioactivității, scria 
Albert Einstein, reprezintă forța cea 
mai revoluționară a progresului teh
nic de la descoperirea focului de că
tre omul preistoric". Intr-adevăr, ra
dioactivitatea ne-a permis să reali
zăm aparate minunate, care pot privi 
prin metal și cerceta adincurile pă- 
mînfului. Ele conțin sfronțiu 90, cesiu 
137, cesiu 144. Izotopii radioactivi 
sin* utilizați tn primul rînd la asi
gurarea controlului în diferite pro
cese de producție In siderurgie, de 
pildă, se urmărește cu ajutorul lor 
grosimea laminatelor. înainte acest 
control se efectua mecanic și p> 
supunea o frecventă încetinire 
chiar oprirea laminării, Se înfelege 
că astfel se realizează nu numai e- 
conomii de timp, ci și o calitate mai 
omogenă a produselor, fără a mai 
vorbi de sporirea productivități in
stalațiilor. Aparate pentru „măsurarea 
grosimii", bazate pe același princi
piu, au început să fie introduse în 
industria sticlei, hîrtiei, maselor plasti
ce etc., înlesnind automatizarea con
trolului producfiei. Sub influenfa va
riațiilor în fascicolul de radiafii, se 
emit diferite impulsuri spre postul de 
comandă, iar de aici pleacă altele 
care reglează automat nu numai gro
simea, ci și nivelul, presiunea și al|i 
parametri ai procesului de produc
ție. Se creează astfel posibilitatea 
folosirii izotopilor radioactivi în auto
matizarea multor procese industriale.

Radioizotopii au deschis un capi
tol nou : microenergetica. Instalația 
„Beta , realizată în U.R.S.S., conține 
un bloc de vreo 2 kg cu slronțiu 90. 
Descompunîndu-se, slronțiul încălzește 
instalația pînă la 250 grade C. Cu 
ajutorul unor termocupluri această 
căldură este transformată direct în 
electricitate. Deocamdată instala'țu 
are o putere de 200 wați, putînd fur
niza 440 kWh energie electrică, lată 
un domeniu cu totul nou, ale cărui 
perspective încep abia să se relie
feze.

Există și numeroase alte domenii 
în care radioactivitatea și-a dovedit 
utilitatea. Radiațiile pol conferi unui 
șir de materiale plastice proprietăți 
noi, cum esfe, de pildă, rezistența 
la temperaturi relativ ridicate. Cauciu
cul capătă, de asemenea, însușiri noi 
sub acțiunea radiațiilor.

M-am oprit numai asupra unora 
dintre aplicațiile pașnice ale forței 
etomulu' în U.R.S.S. Sînf însă con
vins că în coi borare cu oamenii de 
știință din alte țări, ele vor deveni 
mult mai multe spre binele și feri
cirea omenirii întregi.
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VIZITĂ LA EXPOZIȚIA TEHNICĂ
A R. F.

Vineri Ia atniază, tovarășii 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici, 
Ștefan Voitec, Petre Blajovici, 
Gheorghe Gaston Marin, Gheor
ghe Rădoi și Gogu Rădulescu, 
împreună cu Mihail Petri, minis
trul comerțului exterior, Victor 
Ionescu, președintele Camerei de 
Comerț a R. P. Române, și alte 
persoane oficiale au vizitat Ex
poziția tehnică a R. F. Germane.

La sosire oaspeții au fost în- 
tîmpinați de reprezentanți ai Co
mitetului expoziției și ai oame
nilor de afaceri vest-germani. A 
fost de față York von Warten- 
burg, șeful Reprezentanței co
merciale a R. F. Germane la 
București.

In timpul vizitei, reprezentanți 
ai firmelor participante au dat

Primirea delegației de activiști ai P.M.U.P. 
de către tovarășul Mihai Dalea

în ziua de 28 mai, tovarășul 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.M.R., a primit delegația de ac
tiviști ai Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, condusă de Edward 
Karelus, șef adjunct al Secției in
dustria grea și transporturi a C.C.

Ședința comisiei permanente C. A. E. R.
pentru industria chimică

Intre 18 și 22 mai a.c. a avut loc 
la Magdeburg (R.D.G.) cea de-a 
23-a ședință a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru industria 
chimică.

La ședință au participat dele
gațiile R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovace, R. D. Germane, R.S.F. 
Iugoslavia, R. P. Polone, R. P. 
Române, R. P. Ungare și Uniunii 
Sovietice. La ședința Comisiei 
au participat, de asemenea, în 
calitate de observatori, reprezen
tanți ai Cubei.

Comisia a aprobat planul de 
coordonare a celor mai importan

A apărut

„LUPTA DE CLASĂ"
nr 5/1965

Numărul pe luna mai 1965 al re
vistei cuprinde editorialul : „In în- 
timpinarea Congresului partidului, 
noi succese în activitatea economi
că" ; articolele : „Progresul tehnic 
în industria petrolului" de NICOLAE 
IONESCU ; „Industria alimentară și 
exigențele crescînde ale populației" 
de IANOȘ FAZEKAȘ ; „Cercetarea 
științifică în domeniul dreptului" de 
ALEXANDRU BOLINTINEANU, A- 
NITA NASCHITZ ; „Istoria gîndirii 
sociale și filozofice în România" de 
PETRE' BERARU ; „Două decenii de 
la eliberarea Cehoslovaciei" de ION 
MITRAN ; „Sistemul bănesc al ca
pitalismului — arena unor impor
tante contradicții" de B. COMISIO- 
NERU.

Rubrica „OPINII DESPRE PRO
BLEMELE TEATRULUI ROMA
NESC" cuprinde : „Criticul, critica 
și autorul" de HORI A LOVINESCU 
și „Inițiativa personală nu este sufi
cientă în munca teoretică" de AN
DREI BÂLEANU.

La rubrica „CRITICA și BIBLIO
GRAFIE" sînt publicate articolele : 
„Pagini din istoria luptelor grevis
tă " de V. ZAHARESCII; „Contribu
ție Ia studierea istoriei presei româ
nești" de OCTAVIAN BUTOI, ION 
TURCU și „Africa în fața viitorului" 
de PETRE NIȚÂ.

Revista mai cuprinde rubrica „PE 
URMELE ARTICOLELOR PUBLI
CATE".

1 N formații
In cadrul planului pentru apli

carea acordului de colaborare 
culturală dintre R. P. Română și 
R. P. Chineză, a sosit în Capitală 
o delegație de scriitori chinezi 
compusă din Hsiao-Yin, vicepre
ședinte al Filialei din Canton a 
Uniunii Scriitorilor, șiLiYing-ju.

★

Vineri dimineață au părăsit 
Capitala deputății Siegfried 
Zoglmann, feerthold Martin și 
Friedrich Zimmermann, membri 
ai Bundestagului din R. F. Ger
mană, care, la invitația Grupului 
român al Uniunii interparlamen
tare, au făcut o vizită în țara 
noastră. Parlamentarii din R. F. 
Germană au vizitat întreprinderi 
industriale, obiective social-cul- 
turale și noi cartiere de locuințe 
din București, din regiunile Bra
șov și Ploiești. In cinstea oaspeți
lor, președintele Grupului român 
al Uniunii interparlamentare, 
Ion Pas, a oferit un dineu.

★

In prezența unor profesori uni
versitari, rectorul Universității 
din București, acad. Gh. Mihoc, 
a primit de la Hou Și-giu, prim- 
secretar al Ambasadei R. P. Chi
neze în R. P. Română, o colecție 
de cărți de limba și literatura

GERMANE
explicații în legătură cu produ
sele prezentate.

H. Sievers, reprezentantul Co
mitetului expoziției, a mulțumit, 
în numele oamenilor de afaceri, 
pentru vizita făcută, exprimînd 
prețuirea lor pentru dezvoltarea 
economiei românești, pentru re
lațiile economice bune pe care 
le au cu țara noastră și convin
gerea că acestea se vor dezvolta 
pe mai departe.

Prim-vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Apos
tol, a avut cuvinte de apreciere 
la adresa expoziției, împărtășind 
convingerea că legăturile econo
mice statornicite între R. P. Ro
mână și R. F. Germană se vor 
lărgi în viitor, în interesul am
belor părți.

(Agerpres)

al P.M.U.P. La primire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă to
vărășească, au fost de față tova
rășii Ion Bucur, șef de secție la 
C.C. al P.M.R., și Dumitru Lazăr, 
șef adjunct de secție la C.C. al 
P.M.R.

te cercetări tehnico-științifice și 
de standardizare pe perioada 
1966—1970. A fost aprobat rapor
tul de activitate al Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru indus
tria chimică pe anul 1964 și direc
țiile principale ale activității ei 
viitoare.

La ședință au fost examinate 
de asemenea, unele rapoarte și 
propuneri ale unor grupe de lu
cru ale comisiei.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

Decorare la Consiliul de Stat
La Consiliul de Stat al R. P. 

Române a avut loc vineri dimi
neața solemnitatea înmînării Or
dinului „Steaua Republicii Popu
lare Române" clasa I tovarășului 
Gheorghe N. Petrescu, pentru 
activitate îndelungată în mișca
rea muncitorească și merite in 
opera de construcție a socialis
mului, cu prilejul împlinirii vîrs- 
tei de 50 de ani.

După înmînarea înaltei dis
tincții, tovarășul Ștefan Voitec, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, a felicitat călduros pe cel 
decorat în numele C.C. al P.M.R., 
al Consiliului de Stat și al gu
vernului, urîndu-i noi succese în 
activitatea sa viitoare.

La solemnitate au fost de față 
tovarășii: Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, Con
stantin Drăgan, membru al Con
siliului de Stat, vicepreședinte al 
C.C.S., și activiști ai C.C.S.

(Agerpres)

Festival consacrat 
Ini Lucian Blaga

Uniunea Scriitorilor din R. P. 
Română a organizat vineri seara 
la Casa Scriitorilor „Mihail Sa- 
doveanu" din Capitală un festival 
literar consacrat lui Lucian Blaga, 
cu prilejul împlinirii a 70 de ani 
de la nașterea poetului.

Despre viața și opera lui Lu
cian Blaga au vorbit poetul Mi
ron Radu Paraschivescu și Geor
ge Ivașcu, directorul revistei 
„Contemporanul". In continuare, 
actori ai teatrelor din Capitală au 
susținut un program artistic.

(Agerpres)

chineză, oferite de Universitatea 
din Pekin.

★
Recent s-a întors în Capitală 

delegația română care a luat 
parte la cea de-a treia reuniune 
de lucru a Comitetului Asocia
ției Internaționale de Studii 
Sud-Est Europene, condusă de 
acad. Em. Condurachi, secretarul 
general al Asociației. Lucrările 
reuniunii, la care au participat 
25 de delegați din 16 țări, s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și colaborare științifică.

★
Vineri la amiază a sosit în țară, 

într-o călătorie de studii, un grup 
de 40 de specialiști, care au par
ticipat la sesiunea a XXVI-a de la 
Geneva a Comitetului pentru lo
cuințe, construcții și urbanism 
din cadrul Comisiei economice 
pentru Europa a O.N.U.

LOTO
La t^gerea Loto din 28 mai 1965 

au fost extrase din urnă următoarele 
numere : 77 90 10 48 39 68 84 82 2 11

Premii suplimentare : 77 24 85.
Fond de premii : 933 164 lei.

IN CEASUL
AL 12 LE A

(Urmare din pag. I-a)

Prea multă ușurință dovedesc 
unele cadre tehnice însărcinate să 
supravegheze executarea lucrări
lor, prea darnice sînt cu banii sta
tului 1

Printre sarcinile imediate despre 
care nu ați amintit încă nimic se 
numără și pregătirea cadrelor ce 
vor mînui mașinile noului combi
nat. Ce ne puteți spune despre 
acestea ?

— Cu privire la pregătirea nece
sarului de cadre pentru fabricile 
ce vor intra în funcțiune — ne 
spune PETRE ANGHELESCU, șe
ful serviciului organizarea muncii 
— s-au angajat din vreme munci
tori calificați și necalificați. Din 
cei aproape 1 000 de muncitori ne
cesari, pînă acum s-au și semnat 
cereri de angajare pentru mai bine 
de 500 salariați. Ei au fost pregă
tiți sau specializați în diferite 
combinate similare din țară timp 
de 1—4 luni în meserii ca : mași- 
niști, tîmplari, muncitori speciali
zați în fabricarea placajului, furni
rului și plăcilor fibrolemnoase, 
electricieni și altele. In acțiunea 
de calificare și specializare s-a ur
mărit ca muncitorii să lucreze pe 
mașini similare sau apropiate de 
cele pe care le vor deservi în 
combinat. Incepînd din trimestrul 
III, alți 300 de muncitori vor 
fi calificați la locul de muncă, 
cu participare în producție. S-au 
asigurat de asemenea cadrele 
necesare de ingineri, tehni
cieni și maiștri. Pe măsura intră
rii în producție a noilor linii teh
nologice, necesarul de cadre califi
cate se va acoperi din absolvenții 
școlilor profesionale. Socotesc însă 
că lecțiile ce se predau viitorilor 
muncitori trebuie să fie legate mult 
mai strips de specificul producției 
în nou] combinat, pentru ca aceș
tia să-și însușească cunoștințe pro
fesionale aprofundate, să poată fo
losi cu maximum de randament 
utilajele. Spun aceasta întrucît, 
după părerea mea, mulți dintre 
muncitorii angajați și dintre cei 
care vin de la școlile profesionale 
au încă un nivel de pregătire ne
corespunzător cerințelor produc
ției.

In discuție a intervenit și tov. 
ION POPESCU, instructor al Co
mitetului orășenesc de partid. Tr. 
Severin. „Am ascultat tot ce s-a 
spus de către beneficiar și con
structor. Ambii însă au scăpat din 
vedere un aspect foarte important. 
Constructorul lucrează tot mai re
pede, beneficiarul e din ce în ce 
mai exigent. Tehnică, experiență 
și constructori încercați găsești pe 
fiecare lot de construcție. Am 
luat parte la mai multe ședințe 
de analiză a muncii pe acest 
șantier. Cînd unii tovarăși sînt 
întrebați de lipsuri se scuză : 
„Doar și pe alte șantiere s-au ivit 
deficiențe, atît la proiectare cît și 
în timpul construcției și montaju
lui". E o mentalitate care n-are ce 
căuta pe șantiere. îmi pare rău că 
această mentalitate greșită este 
uneori întreținută chiar de oameni 
care au răspunderea s-o combată. 
Un caz concret. La una din ședin
țele de analiză asupra mersului lu
crărilor, tov. Nestor Codreanu, dis
pecer al Direcției combinatelor în

MARI POSIBILITĂȚI, PUȚINĂ PASIUNE
Tineretul din întreprinderile, 

școlile și satele bănățene este 
mare amator de sport. EI prac
tică diferite discipline, pentru 
atletism avînd totuși o certă 
predilecție. Competițiile de masă
— și în special întrecerile tradi
ționale de primăvară și toamnă
— aduceau an de an la start 
mii și mii de tineri și tinere. Con
cursurile atletice cu caracter șco
lar s-au remarcat prin partici
parea unui impresionant nu
măr de elevi, fiecare școa
lă elementară, medie sau profe
sională avînd la start echipe com
plete.

Mulți iubitori ai sportului din 
țara noastră se întreabă însă de 
ce în ultima vreme atletismul bă
nățean nu se dezvoltă pe măsura 
tradiției și a posibilităților exis
tente, ci se cam bate pasul pe loc.

In calitate de vechi pasionați ai 
sportului și cunoscători ai pro
blemelor atletice din regiunea 
noastră am dori să semnalăm 
cîteva dintre cauzele care, după 
părerea noastră, generează aceste 
lipsuri.

Principala sursă a atletismu
lui, de fapt a sportului în gene
ral, o constituie școala pe toate 
treptele ei. Mai mult, pentru e- 
levi atletismul este o disciplină 
deosebit de utilă pentru dezvol
tarea organismului. Ținuta, o se
rie de deprinderi și calități fizice 
ale tinerilor sînt determinate de 
practicarea exercițiilor atletice în 
timpul școlarității. De fapt, asu
pra acestor chestiuni nici nu tre
buie să insistăm, întrucît ele sînt 
binecunoscute de toată lumea. 
Din păcate, însă, în rîndul mul
tora dintre specialiștii de educa
ție fizică și sport — profesori și 
antrenori — și-au făcut loc o 
concepție și o practică nejuste în 
legătură cu atletismul. Deseori, 
lecțiile de educație fizică din 
școli nu sînt orientate — cum 
ar fi firesc — spre dezvol- 

construcție, cînd a fost vorba de 
nerespectarea unor termene și răs
punderi a spus foarte senin ; „Și 
pe alte șantiere s-au mai petrecut 
asemenea nereguli..." Cu alte cuvin
te, lăsați să persiste deficiențele. 
Ciudat mod de a pune problema 
grăbirii ritmului de execuție I

★

Primele fabrioi ale combinatului 
de industrializare a lemnului de 
la Tr. Severin au ajuns, cum s-ar 
spune, în ceasul al 12-lea, înainte 
de intrarea lor în funcțiune. Din 
cele relatate de participanții la 
discuție reiese că pe șantier mai 
sînt încă probleme care nu și-au 
găsit o rezolvare definitivă. în loc 
de a colabora strîns pentru solu
ționarea acestor probleme care nu 
mai suferă amînare, constructorul 
și beneficiarul arată cu degetul u- 
nul la altul, ca și cum n-ar fi 
vorba de o răspundere comună. Se 
impune cu acuitate ca atît con
structorul cît și beneficiarul să ia 
măsuri hotărîte pentru terminarea 
pînă la ultimul amănunt a tuturor 
lucrărilor de construcții și montaj.

Ce e disputa 
științifică 
studențească ?

(Urmare din pag. I-a)

Este bine ca 
de-a lungul unui 
an universitar să

tematica lor 
semestru sau 
lie cunoscu

tă studenților la iei ca și 
tematica cursului pe care-i ilus
trează, îneît aceștia să poată 
urmări cu toată atenția expunerea 
problemelor teoretice în vederea 
discutării lor în grupe, la orele 
de seminar sau de lucrări prac
tice. De aceea, mi s-ar părea util 
să se studieze posibilitatea de a 
se publica în programele de în- 
vățămint nu numai numărul orelor 
de curs și de seminar, ci și tema
tica acestora la fiecare disciplină.

Asist uneori la seminariile pe 
care le conduc diferiți lectori sau 
asistenți și nu o dată părăsesc 
sala de clasă cu impresia că ora 
s-a scurs cu redarea mai mult sau 
mai puțin corectă a problemelor 
expuse la curs sau în bibliografia 
indicată. Aceasta se datorește 
faptului că unii dintre asistenți se 
mulțumesc dacă studenții poves
tesc, ca în școala medie, lecția. 
Or. n-ar trebui să fie așa. In cir
cuitul intens al vieții universitare 
seminariile viu disputate trebuie 
să se înscrie ca un fenornep cu 
caracter de permanență, ca unul 
din dezideratele principale ale 
pregătirii noilor generații de in
telectuali. cu o gîndire profundă, 
întreaga activitate educativă pe 
care o desfășoară decanatele, a-
sociațiile studenților pentru a de
termina participarea activă la se
minalii a studenților ar trebui să 
fie intens susținută de eiortul con
ducătorilor de seminar pentru a 
asigura desfășurarea cît mai in
teresantă și utilă a dezbaterilor. 
Astfel, nici unul dintre studenți nu 
va mai participa la seminarii doar 
pentru a face un act de prezență, 
ci din convingerea că în acest 
timp va putea beneficia de un 

Discutînd despre atletismul bănățean

tarea fizică multilaterală a tine
rilor, ci spre însușirea, mai mult 
sau mai puțin corectă, a jocurilor 
sportive. Astfel, stimulați de a- 
tractivitatea pe care o exercită 
diferite jocuri cu mingea asupra 
tinerilor, numeroși profesori de 
educație fizică neglijează atletis
mul ca formă tradițională a dez
voltării fizice. In prezent numai 
un număr redus de elevi și stu
denți practică efectiv atletis
mul ; la concursuri școlile și fa
cultățile prezintă echipe in
complete și, de regulă, alcă
tuite din tineri care practi
că alte sporturi. Pînă în urmă cu 
cîțiva ani, Școala medie nr. 4, de 
pildă, era printre fruntașe în în
trecerile atletice locale. Unii din
tre tinerii atleti de aici s-au re
marcat și cu prilejul cîtorva con
cursuri mai importante. Anul a- 
cesta, însă, Ia aceeași școală at
letismul s-a bucurat de foarte 
puțină atenție.

Această „optică" a multor pro
fesori de educație fizică este cu 
atît mai de neînțeles cu cît atle
tismul figurează la loc de frunte 
în programa școlară. In aceas
tă situație, este neapărat ne
cesar ca pe de o parte să se cla
rifice atribuțiile și răspunderea 
conducerilor de școli, iar pe de 
altă parte organele Ministerului 
Invățămîntului și ale U.C.F.S. să 
acorde mai*mult sprijin atletis
mului pentru ca acesta să ocupe 
locul ce i se cuvine în cadrul e- 
ducației fizice a tineretului.

O accentuată lipsă de preocu
pare pentru atletism — „sportul 
nr. 1", cum, cu deplin temei, este 
denumit — manifestă și cluburile 
de performanță din regiunea 
noastră. Goana după rezultate 
imediate și după... „sporturi ren
tabile" a determinat micșorarea 

schimb de idei, unic în felul lui, 
urmare firească a unor lecturi a- 
dînci, multilaterale.

Mi se pare esențial pentru reu
șita seminariilor ca cei care le con
duc să nu eludeze — deși deseori 
se întîmplă așa — problematica 
mai dificilă a dezbaterilor. Din pă
cate. din frica, declarată sau nu, 
de a nu se încadra în orar, alte
ori din dorința ca seminarul să 
„meargă bine", unii asistenți nu vi
zează probleme care pot suscita 
discuții sau le amintesc în treacăt 
în concluziile de la sfîrșitul orei. 
Cred că trebuie să constituie o 
regulă pentru toți conducătorii de 
seminar stimularea abordării de 
către studenți a unor probleme 
esențiale, chiar dacă știința nu 
și-a spus încă ultimul cuvînt. Mai 
mult, este de datoria conducătoru
lui de seminar de a le „arunca" 
în discuție. Altminteri, seminarul 
rămîne anodin. Experiența arată 
că pentru pregătirea temeinică a 
studenților are o mare însemnăta
te și continuitatea dezbaterilor. 
Chestiunile neaprolundate suficient 
cu un anumit prilej pot și trebuie 
să fie, cred, reluate în seminariile 
următoare, după o studiere mai a- 
mănunțită a diferitelor lor aspecte.

Vreau să mă refer și la un alt 
aspect al organizării seminariilor. 
Mi se pare nepotrivit procedeul, 
practicat încă la unele catedre, de 
a lucra în aceste ore mai mult, cu 
studenții buni, fruntași la învăță
tură, care, dornici să progreseze, 
«ă-și însușească o calificare înal
tă, pun întrebări, își spun părerea, 
caută să găsească soluții origi
nale de rezolvare a unor proble
me, de folosire în practică a dife
ritelor principii teoretice. Nu putem 
să nu ținem seama și de o pro
blemă psihologică deseori consta
tată : studenții buni, cu reale cali
tăți, își înfrîng greu timiditatea de 
a nu depăși buchea cărții ; alteori, 
nu deschid discuții din teama de a 
nu greși și a fi considerați, even
tual, ignoranți. Interesul educa
torului trebuie să fie acela de 
a stimula aptitudinile fiecărui 
student, de a-1 ajuta să-și îmbo
gățească cunoștințele, să-și dez
volte puterea de înțelegere, de in
vestigare a fenomenelor.

Sistemul de învățămînt superior 
din țara noastră asigură pregăti
rea la un nivel corespunzător a 
tinerilor specialiști pentru diferite 
ramuri ale economiei și culturii 
socialiste. Savanți și cadre didac
tice cu vastă experiență practică 
și pedagogică țin cursuri și ex
puneri, participă direct la această 
operă educativă. Programînd se
minarii la aceste cursuri, forurile 
de învățămînt au, în vedere și po
sibilitatea de a înlesni apropierea 
tinerilor de dascății lor cu presti
giu, de a le înlesni un contact 
mai direct tocmai în scopul apro
fundării cunoștințelor, al însușirii 
unui mod științific de a înțelege 
problemele expuse și a gîndi mai 
îndelung asupra numeroaselor lor 
semnificații, Desigur este greu să 
pretinzi acestor cadre cu multiple 
preocupări și obligații profesiona
le și sociale să țină și seminarii. 
Totuși, după părerea mea, în anu
mite cazuri ar fi în folosul tine
relor cadre didactice șl al studen
ților să ne asumăm conducerea 
unor ore de seminar. Acestea ar 
putea constitui modele și, totoda
tă, ar facilita înțelegerea unor 
chestiuni cheie din cursurile pe 
oare le ținem.

înțelepciunea populară a creat 
zicala după care’a înțelege în
seamnă a învăța de două ori. Se
minariile constituie unul din prin
cipalele mijloace de care dispu
nem pentru a-1 ajuta pe student 
să-și însușească sensul cel mai 
profund al studiului.

evidentă a numărului secțiilor 
de atletism, a scăzut interesul an
trenorilor pentru o muncă de ca
litate. Secțiile de atletism de 
la U.T.A., Metalul-Reșița, Pro- 
gresul-Timișoara — cluburi 
sportive principale — duc o acti
vitate formală, lipsită de per
spectivă. Oricînd, în discu
ții, conducerile cluburilor se 
declară de acord că atletismul 
trebuie să stea la baza pregăti
rii fizice generale a fiecărui spor
tiv de performanță, că numai 
paralel cu atletismul (și nu pe 
seama acestuia) ar putea să se 
dezvolte corespunzător celelalte 
sporturi. Dar între vorbe și fapte 
e o mare distanță 1 Neglijarea 
îndelungată a atletismului se re
simte acum cu ocazia desfă
șurării campionatului republican 
pe echipe ; Banatul prezintă o se
lecționată destul de modestă, ai 
cărei componenți nu reușesc să 
obțină decît rezultate submedio
cre. Fără discuție că vina apar
ține în principal antrenorilor de 
specialitate — destul de numeroși 
în ultima vreme — care, de re
gulă, nu desfășoară o activitate 
de înalt nivel.

Analizele de tot felul, fă
cute pe această temă, în ca
drul cluburilor și asociațiilor 
sportive bănățene n-au dat re
zultatele așteptate. Mai de fie
care dată, conducerile acestor 
nuclee ale mișcării noastre spor
tive și-au luat angajamente că 
vor dezvolta activitatea atletică; 
organele U.C.F.S., federația de 
specialitate au promis, de ase
menea, sprijinul cuvenit. Rezul
tatele se lasă așteptate.

Intr-adevăr, de curînd s-au 
luat unele măsuri: clubul „Ba
natul" a fost profilat numai pen
tru atletism și gimnastică, asi-

Corespondentă din Varșovia

Polonia în ajunul alegerilor
Varșovia, cît și întreaga Polo

nie populară, întîmpină un im
portant eveniment din viața po
porului : alegerile pentru Seim și 
consiliile populare. La 30 rrfai 
peste 19 milioane de alegători 
se vor prezenta la urne pentru 
a alege cei 460 de deputați în 
organul suprem al statului și 
120 000 de deputați în organele 
locale ale puterii de stat.

în cele două luni și jumătate 
premergătoare alegerilor în în
treaga Polonie au avut loc pes
te 30 000 de întruniri electorale, 
întîlniri ale candidaților cu ale
gătorii. Cu acest prilej au 
fost dezbătute problemele inter
ne și internaționale de primă în
semnătate expuse în Programul 
electoral al Frontului Unității Po
porului (F.U.P.). Aceste probleme 
au fost pe larg tratate și în cu- 
vîntarea primului secretar al 
P.M.U.P., tovarășul W. Gomulka 
la întîlnirea electorală din capi
tală.

După cum s-a arătat cu prile
jul întrunirilor, în cei 4 ani de la 
alegerile precedente a crescut 
puterea industrială a țării. Pro
ducția globală industrială a spo
rit cu 39 la sută, au intrat în 
funcțiune 100 noi obiective in
dustriale — uzine, fabrici, mine 
— s-au dezvoltat șantierele na
vale, a crescut baza de materii 
prime.

Una din primele sarcini ale 
noului Seim va fi adoptarea Pla
nului economiei naționale pe 
anii 1966—1970, al cărui proiect 
se află în curs de elaborare. Vii
torul plan cincinal, denumit 
„Cincinalul calității și al moder
nizării*, prevede drept obiective 
fundamentale dezvoltarea conti
nuă a industrializării țării, acce
lerarea creșterii producției agri
cole și renunțarea la importul de 
cereale, lărgirea bazei naționale 
de materii prime, sporirea consi
derabilă a exportului, îmbunătă
țirea calității produselor, redu
cerea prețului de cost, ridicarea 
nivelului de trai al populației, 
dezvoltarea continuă a științei, 
învățământului și culturii. Cifrele 
directoare ale planului jirevăd

Sanatoriul de la Szczawnica (voivodatul Cracovia)

gurîndu-i-se totodată suficiente 
cadre calificate, care să lucreze 
pe grupe de specialitate (sărituri, 
sprint-garduri, demifond-fond 
etc.). Ceea ce s-a făcut este însă 
foarte puțin. Sînt necesare măsuri 
cuprinzătoare, care să se refere 
nu atît la dezvoltarea și întărirea 
cîtorva secții atletice de perfor
manță, cît mai ales la selecția și 
pregătirea atletică a întregului 
tineret. Nu avem pretenția de a 
propune soluții definitive; ne 
gîndim însă că, în primul rînd, 
se impune organizarea unor 
secții puternice în cluburi și 
în marile asociații sportive. 
Astfel de secții atletice să 
fie încadrate cu specialiști și 
să cuprindă cît mai mulți copii 
și tineri de vîrstă școlară. Orga
nele în drept ar trebui să revi
zuiască și sistemul de repartiza
re a profesorilor cu specializare 
atletism, în așa fel ca aceștia să 
lucreze pe lîngă școlile de 8 ani 
sau medii unde există anumite 
condiții de practicare a atletismu
lui. Să fie reorganizate taberele 
de copii și juniori; în urmă cu 
cîțiva ani, ele funcționau în fie
care vară și constituiau un sti
mulent pentru tinerii atleți, pen
tru antrenori, ajutînd totodată 
la depistarea elementelor de 
perspectivă. Sînt încă multe de 
făcut și în ce privește îmbunătă
țirea activității antrenorilor, cola
borarea (destul de șubredă, deo
camdată 1) dintre profesorii de 
educație fizică și antrenorii de 
atletism etc.

Firește, cuvîntul cel mai auto
rizat îl au organele locale de 
resort. Iubitorii de sport din Ba
nat așteaptă ca acestea să ia a- 
cele măsuri care să asigure în 
timpul cel mai scurt redresarea 
atletismului bănățean, știut fiind 
că în regiunea noastră sînt posi
bilități de-a dreptul nelimitate.

Prof. Cornel IOVANESCU 
Prof, Ion WITTMAN 

o creștere a producției indus
triale cu aproximativ 45 la sută 
și în primul rînd a industriilor 
constructoare de mașini, chimi
că, electronică, de fibre sintetice 
și de îngrășăminte chimice. Se 
prevede ca extracția de lignit să 
crească la 130 milioane tone, 
iar de cărbune brun — la 36 mi
lioane tone.

La întrunirile electorale au 
fost dezbătute pe larg și proble
mele situației internaționale, po
litica externă a Poloniei. S-a sub
liniat că întărirea prieteniei și a- 
lianței cu țările socialiste, pro
movarea politicii de coexistență 
pașnică cu statele cu orînduirl 
sociale diferite, îngrădirea căi
lor agresiunii imperialiste și asi
gurarea păcii în Europa și în 
întreaga lume sînt obiectivele 
politicii externe a R. P. Polone.

In orașele și satele Poloniei se 
pot vedea numeroase afișe elec
torale, înfățișînd realizări din 
anii puterii populare, precum și 
chemări, lozinci. Iată una care 
se adresează tineretului. „Am 
crescut o dată cu Republica 
Populară. Pentru ea și pentru vi
itorul nostru votăm lista Frontu
lui Unității Poporului" — glăsu- 
iește o chemare. La 30 mai peste 
1,7 milioane de tineri alegători 
se vor prezenta pentru prima 
oară în fața urnelor. După cum 
arată programul F.U.P. în anii 
viitorului cincinal vor începe o 
viață independentă 3 milioane 
de tineri, printre care 115 000 de 
specialiști cu studii superioare, 
520 000 de tehnicieni și peste 
800 000 de absolvenți ai școlilor 
profesionale.

Printre candidații pentru Seim 
candidează 94 de muncitori, 90 
de țărani, 48 de ingineri și teh
nicieni, 41 de cadre din învăță
mînt, 26 de specialiști în agri
cultură, 24 de oameni de artă și 
cultură, 17 lucrători pe tărîm 
științific, 1.5 medici precum și alți 
reprezentanți ai populației din di
ferite domenii de activitate poli
tică, economică și socială.

Gh. GHEORGHIȚA

Campionatele 
europene 

d e b o x
Televiziunea ne-a oferit și ieri 

prilejul de a urmări desfășurarea 
unei importante competiții spor
tive internaționale: campionatele 
europene de box de la Berlin. In 
prima gală, disputată după-amia- 
ză, au avut loc zece din cele 
douăzeci de meciuri semifinale. 
La „muscă", Freistadt (R.F.G.) 
l-a întrecut la puncte pe scoția
nul Mc Cluskey, iar polonezul 
Skrzypczak pe compatriotul nos
tru Ciucă. Lupta în acest al doi
lea meci a fost deosebit de echi
librată, juriul acordînd victoria 
cu 3—2 în favoarea polonezului. 
Finaliști la „pană" sînt polone
zul Bendig (învingător în fața 
lui Hiibner din R. D. Germană) 
și sovieticul Stepaskin (victorios 
în fața scoțianului Buchanan). 
Invingîndu-l pe austriacul Konig, 
danezul Rasmussen va boxa în 
finala categoriei „ușoară" cu 
polonezul Kulej, care ieri a cîș- 
tigat prin neprezentarea adver
sarului — italianul Fasoli, acci
dentat. Doicev (Bulgaria) și A- 
gheev (U.R.S.S.) sînt finaliștii 
categoriei „mijlocie mică"; pri
mul l-a întrecut pe austriacul 
Schnedl, iar celălalt pa italianul 
Cassati. La „semigrea", sovieti
cul Posniak l-a învins prin k. o 
în prima repriză pe maghiarul 
Horvath, iar Gerber (R.F.G.) a. 
cîștigat la puncte în fața lui An
ders (R.D.G.)

In reuniunea semifinală de a- 
seară, în ring au urcat alți doi 
boxeri români: Gîju („cocoș") și 
Antoniu („semiușoară"). Primul a 
pierdut la sovieticul Grigoriev, iar 
cel de-al doilea la polonezul 
Grudzien. In această gală o im
presie deosebită a lăsat „mijlo
ciul" Popencenko (U.R.S.S.), care 
l-a învins prin abandon în pri
ma repriză pe Slowakievicz.

Finalele, care au Ioc astăzi 
după-amiază, Ia ora 16, vor fi 
transmise la televiziune.
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BRUXELLES

Criza guvernamentală: 
nici o soluție la orizont

I
 Obiectul; reforma constifujiei

Piedica; voturile liberalilor

ln Belgia criza guvernamentală 
continuă. Nu se întrevede o solu
ționare imediată, mai cu seamă 
în urma faptului că întrevederile 
regelui cu liderii partidelor, în
cepute luni, nu au dus la vreun

BRUXELLES 28 (Agerpres). — 
Observatorii din Bruxelles sînt una
nimi în aprecierea că va fi destul 
de greu să se constituie un nou gu
vern, întrucît distanța care separă 
pe social-creștini și socialiști, de 
partidul libertății și progresului 
(liberal) este destul de mare, mai 
ales în ceea ce privește problema

reformei constituționale, careia noul 
guvern va trebui să-i acorde prin
cipala atenție. (Reprezentanții Parti
dului libertății și progresului au 
boicotat lucrările Comisiei însărci
nate cu revizuirea constituției).

Ziarul „Le Monde" scrie că, în 
actuala situație, cînd Partidul liber
tății și progresului a obținut 42 de 
locuri în noul parlament, noul gu
vern nu va putea obține în Parla
ment cele două treimi necesare pu
nerii în practică a înțelegerii din
tre socialiști și creștin-sociali cu 
privire la modificarea actualei con
stituții.

ELEMENTE NOI ÎN PROBLEMA CIPRIOTĂ
• Precizările președintelui Makarios e Un articol 
dintr-un ziar atenian viu comentat în cercurile di
plomatice e Convorbirile greco-turce

ATENA 28. — Corespondentul
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Președintele Makarios a re
petat hotărîrea guvernului cipriot 
de a nu recunoaște nici un fel de 
acorduri fără participarea reprezen
tanților guvernului Republicii Ci
pru. Ziarul atenian „Ta nea" arată 
că „această părere a președintelui 
Makarios este apreciată la Atena ca 
fiind lipsită de „realism" și îngreu- 
nind găsirea unei soluții acceptabi
le Ankarei". Este pentru prima dată 
cînd un ziar proguvernamental grec 
se pronunță, ce e drept, pe ocolite, 
în favoarea unirii Ciprului cu Gre
cia prin acordarea de compensații 
teritoriale Turciei. Cercurile politice 
și diplomatice din Atena sînt de I 
părere că poziția exprimată de „Ta 
nea" este, în fapt, noua linie a gu- | 
vernului în abordarea conflictului • 
cipriot, după conferința N.A.T.O de ' 
la Londra. Pentru precizarea deta- . 
liilor și metodelor în vederea trans
punerii in practică a politicii gu

vernului, la Atena s-a întrunit co
misia politică guvernamentală, sub 
președinția premierului Papandreu. 
Ziarul Katimerini apreciază însă 
că „cercurile guvernamentale nu 
ascund faptul că actualele convor
biri greco-turce „au condus relațiile 
Greciei cu Cipru într-o etapă de 
criză".

în timp ce în capitala greacă s-a 
anunțat că au avut loc convorbiri 
între ambasadorul turc la Atena și 
ministrul de externe grec, Costopou- 
los. din Nicosia se transmite că gu
vernul Ciprului continuă să depună 
eforturi pentru a readuce problema 
cipriotă in cadrul O.N.U.

Franța își retrage 
reprezentanții militari 
din S. E. A. T. 0.

CORESPONDENȚE DIN:

LONDRA

„STATUL MAJOR 
ECONOMIC"
SE ÎNTRUNEȘTE 
LA CHEQUERS
Un puțin așteptat week-end de lu

cru va avea loc la Chequers, nu de
parte de Londra. La vechea și izolata 
reședință guvernamentală, premierul 
Wilson a convocat pentru duminică pe 
principalii săi miniștri din domeniul 
economiei naționale — George Brawn 
și James Callaghan —, precum și pe 
experții respectivi. Este vorba de o 
consfătuire resfrînsă, un fel de „stat 
major economic" care urmează să 
examineze, în mod detaliat, stadiul de 
elaborare al unui proiect de program 
economic pe o durată de 5 ani. O- 
biectivul principal al acestui plan, la 
care experții lucrează de circa 6 luni, 
este de a atinge, în 1970, o creștere 
a producției naționale cu 25 la sută 
mai mare față de anul 1955. Una din 
trăsăturile acestui program constă în 
posibilitatea care se acordă cercurilor 
industriale de a avea o participare ac
tivă atît la formulare cit și la aplica
rea în practică, prin intermediul Con
siliului național de dezvoltare econo
mică.

Deși, inițial, se prevăzuse ca planul 
să fie gata abia în toamnă, acum se 
consideră că acest termen trebuie să 
fie scurtat, iar publicarea textului să 
aibă loc cît mai curînd. Accelerarea 
este explicată de unii observatori poli
tic' ca fiind o consecință a îngrijo
rări: liderilor laburiști față de riscul 
și fragilitatea majorității guvernamen
tale în parlament, cît și față de even
tualitatea în care partidul laburist s-ar 
vedea nevoit să facă față unor ale
geri generale. Tocmai de aceea, con
sfătuirea de la Chequers ar urmări, 
după cum scrie „Daily Telegraph”, „să 
urgenteze lucrările, în speranța că

efectele politice vor fi cu atît mai 
mari, cu cît planul va fi mai curînd 
dat publicității". Se crede că marea 
importanță ce se acordă acestui pro
gram se împletește strîns cu intenția 
liderilor laburiști de a grăbi adoptarea 
unor măsuri economice care să aibă 
ca efect o redresare economică și o 
creștere a popularității partidului la
burist.

Intr-adevăr, situația presează ; difi
cultățile economice nu sînt puține. U- 
nele probleme își vor face simțită pre
zența : majorarea impozitelor, scăde
rea puterii de cumpărare a populației, 
chiriile împovărate de taxele munici
pale locale, creșterea prețurilor și al
tele. Un simptom deosebit de evident 
îl constituie poziția lirei sterline : vi
neri, pentru a patra oară consecutiv, 
lira sterlină a suferit o nouă scădere 
la bursa londoneză, față de dolar. Cu 
o zi mai înainte, datorită nesiguranței 
în legătură cu politica fiscală a guver
nului, afaceriștii de bursă au refuzat 
să încheie tranzacții asupra titlurilor 
guvernamentale — fapt considerat 
drept neobișnuit. Bineînțeles, poziția 
lirei este strîns legată de situația în 
domeniul balanței comerciale și de 
plăți.

O rapidă „îndreptare" a acestor 
stări de lucruri nu se întrevede. Dar 
examinarea lor ar avea darul să lă
murească unele semne de întrebare : 
dacă la consfătuirea de la Chequers 
vor exista, într-adevăr, semne de fe
brilitate în efortul de a îmbunătăți 
imaginea partidului laburist în rîndul 
alegătorilor, atunci s-ar putea să nu 
fie atît de departe de adevăr acei 
observatori politici care întrevăd 
eventualitatea unor alegeri generale în 
toamnă, luna noiembrie fiind dată ca 
probabilă.

Cele mai frecvente păreri susțin 
că, în orice caz, pentru a-și asigura o 
majoritate stabilă în parlament, labu
riștii nu își vor putea permite să re
vină încă o dată cu un manifest elec
toral în care planurile și promisiunile 
de viitor să țină, locul unor realizări 
concrete.

Reflectînd punctul de vedere al opo
ziției, „Daily Telegraph” scrie : „Con
servatorii suspectează că intenția ne
dezvăluită a laburiștilor ar putea fi de 
a pune planul economic «in vitrină», 
în vederea unor alegeri Jn toamnă, 
împreună cu o reformă a construcțiilor 
de locuințe și a chiriilor".

Liviu RODESCU

MOSCOVA

CU AJUTORUL
LUI „FULGER-1" 
TELEVIZIUNE
IN CULORI
Am asistat la o experiență intere

santă, care a avut loc joi, la centrul 
de televiziune din Moscova. Ziariști
lor le-a fost prezentată o emisiune 
de televiziune în culori, prin inter
mediul satelitului artificial „Fulger-1' <
(Molnia). Imaginile colorate reprezen- 
tînd aspecte din capitala sovietică au 
fost transmise satelitului și recepțio
nate de antenele unei stații de le
gătură aflate pe Pămînt, care le-a 
retransmis la Moscova prin liniile de 
radio-releu. Pe ecran apare imaginea 
în culori a Kremlinului. Apoi un film 
despre flori : mimoze de un galben 
pal pe fondul unei mări albastre, la
lele roșii, crini albi, verdele crud 
al grădinilor și livezilor — în fața 
noastră se perindă un veritabil calei
doscop de culori vii, strălucitoare.

După cum se știe, nu de mult, în
tre Uniunea Sovietică și Franța s-a 
încheiat un acord privind colaborarea 
celor două țări în domeniul televi
ziunii în culori, pe baza sistemului 
francez SECAM. Deocamdată, televi
ziunea sovietică n-a făcut o alegere 
definitivă a sistemului pe care il va 
adopta. In experiențele la care 
asistăm sini încercate, pe rînd, siste
me ale televiziunii în culori, ameri
cane, franceze și sovietice.

Specialiștii sovietici afirmă că în- 
fr-un viitor apropiat se vor inaugura 
primele programe de televiziune în 
culori pentru publicul din U.R.S.S.

Cu ajutorul sateliților, emisiunile te
leviziunii în culori vor putea fi recep
ționate pînă și în raioanele cele mai 
îndepărtate ale Uniunii Sovietice.

A. MUNTEANU

Cîțiva din mercenarii în serviciul lui Chombe își curăță armele după o 
patrulare („LE FIGARO")

Președintele Indoneziei a primit delegațiile
partidelor comuniste și muncitorești

DJAKARTA 28 (Agerpres). — 
Președintele Indoneziei, dr. Sukar
no, a primit la 26 mai delegațiile 
partidelor comuniste și muncitorești, 
care participă la sărbătorirea celei 
de-a 45-a aniversări a creării Parti
dului Comunist din Indonezia. La 
întîlnire a luat parte și delegația 
C.C. al P.M.R., compusă din tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, secretar 
al C.C. al P.M.R., și Petre Lupu, 
membru al C.C. al P.M.R. Președin

tele Indoneziei a avut o convorbire 
prietenească cu delegațiile partici
pante.

în cursul aceleiași zile, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil a făcut, în fața 
studenților, corpului didactic și con
ducerii Academiei de științe sociale 
a C.C. al Partidului Comunist din 
Indonezia, o expunere despre „Dez
voltarea economică a României în 
anii construcției socialiste".

Conferința primilor 
miniștri ai țărilor arabe

CAIRO 28 (Agerpres). — Joi, la 
Cairo au continuat lucrările Confe
rinței primilor miniștri ai țărilor 
arabe. în ședința de după-amiază, 
reprezentantul Sudanului a prezen
tat două proiecte de rezoluție privind 
poziția premierului Burghiba în pro
blema palestiniană. Agenția M.E.N. 
relatează că „toți șefii de delegații 
au votat primul proiect prin care se 
resping ferm propunerile lui Burghi
ba. considerîndu-le ca necorespunză- 
toare intereselor arabe". Prin cel 
de-al doilea proiect votat, partici- 
panții și-au reafirmat hotărîrea de 
a îndeplini „ad literam" rezoluțiile 
adoptate pînă acum de conferințele 
la nivel înalt ale țărilor arabe.

BANGKOK — (Reuter). — Po
trivit unor surse bine informate. 
Franța a făcut cunoscut organiza
ției S.E.A.T.O. că își retrage cei 
șase reprezentanți militari din a- 
ceastă organizație pentru a fi nu
miți în alte părți. Franța nu a dat 
nici o explicație în legătură cu ac
țiunea sa și nici nu a informat 
S.E.A.T.O. dacă intenționează să tri
mită înlocuitori, afirmă aceleași 
surse. Prin această acțiune Franța 
nu va mai avea decît reprezentanți 
civili în S.E.A.T.O.

Agenția France Presse transmite, 
de asemenea, că hotărîrea guver
nului francez nu a fost încă anun
țată oficial ; totuși, unul din repre
zentanții francezi a notificat-o co
legilor săi din S.E.A.T.O. Hotărîrea. 
remarcă A.F.P.. este o consecință 
logică a atitudinii foarte rezervate 
a Franței față de S.E.A.T.O. în ul
timii doi ani.

Cum vede caricaturistul ziarului „Die Welt* propunerea engleză de a 
suda legăturile între C.E.E. (Piața comună) și A.E.L.S. (Asociația euro

peană a liberului schimb)

Pilotul bombardierului doborît:

DECLARAȚIE COMUNĂ
IA PARTIDELOR COMUNISTE

DIN CHILE SI BOLIVIA
t

SANTIAGO DE CHILE. Partidele 
comuniste din Chile și Bolivia au 
dat publicității o declarație comună 
în care cer evacuarea imediată a 
trupelor nord-americane din Repu
blica Dominicană. Declarația, publi
cată după reuniunile care au avut 
loc la Santiago de Chile între re
prezentanții celor două partide, con
damnă, de asemenea, agresiunea 
Statelor Unite în Vietnam, cît și 
blocada și actele ostile săvîrșite de 
S.U.A. împotriva Cubei.

Cele două partide își exprimă 
sprijinul față de „Congresul solida
rității cu Cuba și pentru dreptul la 
autodeterminare al popoarelor", care 
se va deschide la 18 iunie, la Mon
tevideo.

Incidente la frontiera 
dintre Iordania și Izrael

AMMAN 28 (Agerpres). — Prin- 
tr-un comunicat oficial, s-a făcut 
cunoscut că la frontiera Iordaniei cu 
Izraelul au avut loc puternice 
schimburi de focuri între forțe de 
patrulare aparținînd celor două 
țări. In comunicat se afirmă că in
cidentele s-au produs în noaptea de 
joi spre vineri, cînd patrule izrae- 
liene au dinamitat unele construcții 
situate în regiunea de nord-vest a 
Iordaniei. în urma incidentelor au 
fost omorîți doi iordanieni, iar alții 
au fost răniți.

Este greu să lupți cu un popor intreg
HANOI: Agenția V.N.A. a transmis 

vineri declarația aviatorului american 
Philip Neil Butler, pilotul bombardie
rului „Skyhawk" doborî* la 20 aprilie. 
„Consider — a declara* Butler — că 
Statele Unite nu pot să cîșfjge răz
boiul în Vietnam ; este qreu să duci 
lupta cu un întreq popor". Despre 
bombardamentul american care a fă
cu* 79 victime printre bnlnavil unui 
spital, aviatorul a declarat : „Este,

într-adevăr, o cruzime. Guvernul a- 
merican susține că nu avem drept 
obiectiv decît căile de comunicație 
și podurile. Da- drumurile merg prin 
localități populate și, în consecință, 
populația civilă nu poate fi cruțată". 
Referindu-se la circumstanțele captu
rării sale, Butler a declarat că a sim
țit că ce ce l-au făcut prizonier ma
nifestau „o mare ură" față de el, 
adăugind însă ca a fost bine tratat.

Complot descoperit 
la Djakarta

DJAKARTA 28 (Agerpres). — 
La 28 mai, președintele dr. Sukarno 
a anunțat că în Indonezia a fost 
descoperit un complot antiguverna
mental, organizat de „forțele impe
rialiste". Complotiștii urmăreau asa
sinarea președintelui Sukarno, a mi
nistrului afacerilor externe, Suban- 
drio, și a șefului statului major al 
forțelor terestre indoneziene, gene- 
ral-maior Ahmed Yani. Organele 
securității de stat, a arătat Sukarno, 
dispun de documente secrete din 
care reiese că complotul urma să fie 
înfăptuit în ajunul deschiderii celei 
de-a doua conferințe a țărilor din 
Asia și Africa de la Alger.

Columbia

Un succes al luptei 
studenților

Studenții columbieni au anunțat 
încetarea grevei generale declanșate 
în urmă cu 10 zile, după ce pre
ședintele țării, Leon Valencia, a pro
mis să-i. pună în libertate pe stu
denții arestați, să suspende consi
liul de război creat pentru a-i ju
deca pe studenți și să anuleze ce
lelalte măsuri represive instituite o 
dată cu decretarea stării de asediu.

Comerț 

ara iluzii
Ziarul „Washington Post" publi

că sub acest titlu un articol consa
crat poziției țărilor occidentale în 
comerțul cu țările socialiste, în 
care se arată :

„Comitetul pentru dezvoltarea 
economică (C.D.E.)., constituit din
tr-un grup de oameni de afaceri a- 
mericani proeminenți, s-a alăturat 
organizațiilor paralele Comitetului 
european pentru progresul econo
mic și social și organizației japo
neze „Keizai Doyuki" pentru a pu
blica declarația intitulată „Comer
țul Est-Vest: o politică a Occiden
tului". Casa Albă a dat, totodată, 
publicității raportul Comisiei spe
ciale a președintelui pentru relații
le comerciale ale S.U.A. cu țările 
est-europene. Esența comună a ce
lor două declarații constă în faptul 
că comerțul de produse nestrategi- 
ce între țările socialiste și cele 
nesocialiste trebuie lărgit...

Comitetul pentru dezvoltare eco
nomică și comitetele din străinăta
te declară că «în comerțul cu țările 
răsăritene nădăjduim să realizăm 
același tip de avantaje economice 
pe care le așteptăm de la comerțul 
între noi înșine». Acei care susțin 
punctul de vedere politic, scrie în 
continuare ziarul, urmăresc obiec
tive care, după părerea noastră, 
sînt nerealiste. Un alt grup animat 
de mobiluri politice subliniază ne
cesitatea «concesiilor politice reci
proce». Ziarul precizează însă că 
„dacă un comerț lărgit ar fi atît de 
important pentru țările socialiste, 
cum presupune acest punct de ve
dere, concesiile ar fi trebuit să fie 
făcute de mult", arătînd apoi că 
„problema comerțului Est-Vest ar 
trebui abordată fără iluzii. Comer
țul cu țările socialiste nu va duce 
nici la concesii politice, nici la con
vertire ideologică. El poate aduce 
avantaje economice reciproce. A- 
cesta, în ultimă analiză, este moti
vul cel mai temeinic pentru lărgi
rea lui".

Ziarele 
au aflat...
în grădina Casei Albe

în legătură cu recenta vizită la 
Washington a ministrului de externe 
italian, Amintore Fanfani, corespon
dentul ziarului „II Giorno", după ce 
remarcă faptul că în decurs de o 
lună guvernul italian a avut trei în
trevederi cu guvernul american, re
latează următorul amănunt : „La un 
moment dat, Johnson, amintindu-și că 
prin aceeași grădină a făcut o plim
bare însoțit de Moro, și-a exprimat 
bucuria că „italienilor le place să se 
plimbe". „Cred că nu sîntem singurii 
— a răspuns Fanfani. Sînt sigur că 
și colegului meu francez, Couve de 
MurviJle, îi place să se plimbe". „Poa
te, a răspuns Johnson, prinzînd iro
nia interlocutorului său, dar cu el am 
discutat fără să părăsim fotoliile bi
roului meu..."

Prietenie la frigider
Cu ocazia vizitei la Bonn a minis

trului de externe francez în pregăti
rea apropiatului contact la „nivel 
înalt" de Gaulle-Erhard, ziarul pari
zian „Combat" a scris :

„Pentru ministrul vest-german al a- 
. facerilor externe, politica este un lu
cru arid care necesită răbdare, tena
citate ș.i mai ales o bună doză de 
scepticism. Spre deosebire de colegul 
său francez, scepticismul ministrului 
vest-german este zîmbitor.

Fidelitatea totală față de alianța 
atlantică, imprescriptibilitatea colabo
rării politice și militare cu S.U.A., 
prietenia cu Parisul în măsura pre
cisă în care prietenia aceasta nu 
aduce nici cel mai mic prejudiciu re
lațiilor germano-americane. Aceasta 
este politica lui Gerhard Schroder. In 
condițiile acestea-, se poate pune în
trebarea : care vor putea fi rezulta
tele viitoarelor întrevederi franco- 
germane ? Există totuși motive de 
neliniște : cele două iceberguri pre
gătesc în liniște punerea la frigide
rul diplomatic a prieteniei franco- 
germane.

0 mărturisire a lui Ruby

NEW YORK. Deschizînd ședința 
din 27 mai a Comitetului special 
al O.N.U. pentru folosirea spațiu
lui cosmic în scopuri pașnice, re
prezentantul R. P. Române, Mihail 
Hașeganu, câre a îndeplinit func
ția de președinte ad-interim al Co
mitetului, a exprimat mulțumiri 
dr-ului Matsch pentru activitatea 
sa la președinția Comitetului. Ca 
președinte al Comitetului a fost 
ales ambasadorul Kurt Waldheim, 
reprezentant permanent al Austriei 
la O.N.U Compoziția Biroului Co
mitetului este acum următoarea : 
Președinte: Kurt Waldheim —
Austria ; Vicepreședinte : Mihail 
Hașeganu — România ; Raportor : 
Geraldo de Carvalho Silos — Bra
zilia

SALISBURY. în cîteva districte 
din Rhodesia de sud a fost insti
tuită starea excepțională. Această 
măsură a fost pusă de unii cores
pondenți de presă pe seama știrii 
referitoare la evadarea Tui Joshua

Nkomo si a altor patrioți africani 
din lagărul de la Gonakudzingwa. 
Un purtător de euvînt guverna
mental a dezmințit știrea, dar po
litia a pus sub pază severă drumu
rile spre această regiune.

MOSCOVA. A. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a primit delegația mi
litară a R.P.D. Coreene, condusă 
de Țoi Koang, locțiitor al minis
trului apărării naționale.

CANTON, La invitația guvernu
lui R. P. Chineze, la 28 mai a sosit 
dr. Subandrio, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Indonezia. El a fost salutat 
pe aeroport de Ciu En-lai, Cen I, 
și alte persoane oficiale. în a- 
ceeași zi, dr. Subandrio și persoa
nele care îl însoțesc au fost pri
miți de Ciu En-lai și Cen I, cu 
care au avut o convorbire priete
nească.

SCURTE ȘTIRI
KHARTUM. Regiunea Khartum 

a fost declarată „zonă infestată" 
In urma izbuonirii unei epidemii 
de meningită cerebro-spinală

SASEBO. 13 000 de persoane din 
toate regiunile Japoniei au luat 
parte la un mare miting împotri
va sosirii submarinului atomic a- 
merican „Snook“„

PRAGA. La 28 mai, A. Novotny, 
președintele R. S. Cehoslovace, l-a 
primit pe A. Quaison-Sackey, pre
ședintele celei de a XlX-a sesiuni 
a Adunării Generale O.N.U., cu 
care a avut o convorbire priete
nească.

LISABONA. 98 de intelectuali 
portughezi au adresat ministrului

educației un protest împotriva a- 
restării a trei din membrii juriu
lui Societății scriitorilor portu
ghezi, care a decernat premiul li
terar pe 1964 scriitorului Jose 
Vieira Mateus da Graca. Autori
tățile au dizolvat societatea 
pe motiv că a acordat premiul 
unei persoane condamnate pentru 
acțiunile sale în Angola.

DELHI. Luînd cuvîntul la mitin
gul cu prilejul împlinirii unui an 
de la încetarea din viață a lui 
Jawaharlal Nehru, primul ministru 
al Indiei, Shastri, a declarat că 
politica de neangajare formulată 
de Nehru a dat roade bune pen
tru India, care, a spus primul mi
nistru, a tinut întotdeauna sus 
steagul păcii și dorește să trăias
că in prietenie și înțelegere cu 
toate țările.

LONDRA. După aproape patru 
ani de la data dispariției celebrei 
picturi a lui Goya, „Ducele de 
Wellington", pînza și-a reluat joi 
locul său obișnuit la „Național 
Gallery". Ziarul „Daily Mirror" a 
anunțat recent, că face „o ofertă 
loială" botului, rămas anonim, 
dacă el se va decide să restituie 
tabloul, Ziarul a primit o scrisoa
re din pârlea lui, annntînd că ta
bloul este depus la oficiul de ba
gaje al gării din Birmingham. Po
litia. deplasată la fata locului, a 
reușit să intre în posesia tablou
lui, Neprimind insă nimic, într-o 
scrisoare trimisă ziarului, hoțul se 
plînge că a fost „excrocat".

ATENA. Arheologii greci au ce
rut guvernului să ia neintîrziat 
măsuri pentru a evita degradarea 
monumentelor de pe Acropole. Po
trivit specialiștilor, temeliile din 
roci calcaroase ale Parthenonului, 
Erechteionuhii și ale altor monu
mente antice se macină, existînd 
pericolul unei prăbușiri.

Producția mondială 
de petrol

LONDRA 28 (Agerpres). — în ra
portul anual publicat de compania 
„British Petroleum", extracția mon
dială de petrol în 1964 este evaluată 
la cifra record de 1,45 miliarde tone, 
în 1963, extracția de petrol s-a ridi
cat la 1,34 miliarde tone.

Jack Ruby a declarat pentru pri
ma dată, cu ocazia unui consult me
dical pentru stabilirea stării sale mili
tate, că a luat „pilule stimulatoare" 
înainte de a-1 ucide pe Oswald. El a 
mai spus că se teme ca, în viitor, 
să nu fie implicat laolaltă cu Oswald 
in conjunctura asasinării președinte
lui Kennedy. Judecătorul Louis T. Hol
land a hotărit ca avocatului care I-a 
apărat pe Ruby la prima instanță a 
procesului — după care inculpatul a 
fost condamnat la pedeapsa capitală 
— să i se anuleze procura de a-I 
reprezenta pe Ruby, după cum a ce
rut acesta. Avocatul Tonahill a re
fuzat însă să recunoască revocarea 
procurii, sustinînd că Ruby a fă
cut cu el un contract, iar revocarea 
pe care o cere nu este valabilă, de
oarece Ruby este socotit nebun. 
(L’Unitâ).

Premiile Festivalului de la Cannes
(Urmare din pag. I-a)

Cu cîteva minute înainte de a 
primi premiul, Liviu Ciulei, realiza
torul filmului, mi-a făcut următoarea 
declarație : „Sînt foarte mîndru pen
tru premierea acestui film, care în
seamnă în același timp o consacra
re a nivelului cinematografiei națio
nale, confirmarea prestigiului de 
care se bucură arta și cultura noas
tră peste hotare. Sînt fericit că cel 
mai important festival cinematogra
fic din lume ne conferă azi acest 
premiu".

Mihnea Gheorghiu, directorul ci
nematografiei, mi-a declarat că per

sonalități din lumea cinematografică 
internațională cu care a discutat și 
membri ai juriului, printre care cu
noscuta actriță americană Olivia 
de Havilland și alțj membri ai ju
riului, au relevat că premiul a fost 
acordat în unanimitate și că el se 
datorește în egală măsură și faptu
lui că filmul a întrunit unanimitatea 
aprecierii criKcilor și specialiștilor 
în cinematografie. în cursul după- 
amiezii, directorii principalelor fes
tivaluri internaționale au prezentat 
delegației române felicitări pentru 
acest premiu, considerat ca cel mai 
important după Marele premiu al 
Festivalului de la Cannes.
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